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ΑΡΙΣΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΥΡΩΝ 

ΜΕ ΕΝΑΝ ΥΠΗΡΕΤΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε εκτενώς με την ανάλυση τεσσάρων 

κυρίως άρθρων τα οποία αναφέρονται στις άριστες λειτουργικές πολιτικές (optimal 

operating policies) των συστημάτων ουρών (queuing systems). Τα συγκεκριμένα 

συστήματα αφορούν την ουρά Μ/G/l και κάποιες παραλλαγές της. Τα άρθρα αυτά 

είναι:

• HEYMAN, DANIEL Ρ., OPTIMAL OPERATING POLICIES FOR M/G/l 

QUEUING SYSTEMS

• HEYMAN, DANIEL P., THE T-POLICY FOR THE M/G/l QUEUE

• LEE, HYO-SEONG AND SRINIVASAN, MANDYAM M., CONTROL 

POLICIES FOR THE Mx/G/1 QUEUING SYSTEM

• LEE, HYO-SEONG, OPTIMAL CONTROL OF THE Mx/G/1/K QUEUE WITH 

MULTIPLE SERVER VACATIONS.

Σε αυτήν την εργασία θα εξετάσουμε πως συνδέονται οι παραπάνω αναλύσεις 

μεταξύ τους, ενώ θα προεκτείνουμε και θα ερμηνεύσουμε τα συμπεράσματά τους. 

Προτού προχωρήσουμε στις περιγραφές των μοντέλων, είναι απαραίτητο να δοθούν 

κάποιοι βασικοί ορισμοί της θεωρίας των ουρών καθώς και μερικές υποθέσεις που 

θα χρησιμεύσουν στη συνέχεια της εργασίας μας.

Καταρχην, θα δώσουμε έναν ακριβή ορισμό της ουράς Μ/G/l: 

α) Οι πελάτες φτάνουν στο συγκεκριμένο σύστημα ουράς σύμφωνα με τη διαδικασία 

Poisson, με παράμετρο λ. Η διαδικασία αυτή χαρακτηρίζεται στον παραπάνω 

συμβολισμό (Μ/G/l) με το γράμμα Μ. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί, ότι ο 

συμβολισμός ΜΧ σημαίνει ότι οι πελάτες φτάνουν κατά φουρνιές (batches) σύμφωνα 

με τη διαδικασία Poisson. Αλλά αυτό θα το δούμε παρακάτω, β) Οι χρόνοι 

εξυπηρέτησης των πελατών είναι ανεξάρτητες και ισόνομες τυχαίες μη αρνητικές 

μεταβλητές με κατανομή τη γενική και μέση τιμή E(S) = 1/μ. Η διαδικασία αυτή 

χαρακτηρίζεται στον παραπάνω συμβολισμό με το γράμμα G. γ) Οι πελάτες 

εξυπηρετούνται μόνο από ένα σημείο εξυπηρέτησης, δηλαδή υπάρχει μόνο ένας
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υπηρέτης (server). Αυτό δηλώνεται στον παραπάνω τύπο με τον αριθμό 1. δ) Η 

πειθαρχία της ουράς είναι FIFO, δηλαδή οι πελάτες εξυπηρετούνται με τη σειρά τους 

με την έννοια ότι όποιος έρχεται πρώτος εξυπηρετείται πρώτος, ε) Ο χώρος αναμονής 

των πελατών είναι άπειρος κι έτσι μπορούν να υπάρχουν στο σύστημα σε 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή απεριόριστος αριθμός πελατών. (Οπως θα δούμε στην
Υ

ουρά Μ /G/1/K ο χώρος αναμονής των πελατών είναι πεπερασμένος), στ) Οταν η 

χωρητικότητα της ουράς είναι άπειρη, η κυκλοφοριακή ένταση (traffic intensity ή 

offered load) είναι ρ = λ / μ. Επίσης υποθέτουμε ότι ρ < 1, δηλαδή, ο ρυθμός άφιξης 

των πελατών είναι μικρότερος από το ρυθμό ολοκλήρωσης των εξυπηρετήσεων (ή 

ρυθμό αναχωρήσεων) των πελατών.

Τέτοια συστήματα ουράς είναι είτε ανθρώπινα συστήματα στα οποία και ο 

υπηρέτης και οι πελάτες είναι άνθρωποι είτε ημιαυτόματα συστήματα στα οποία ούτε 

ο υπηρέτης ούτε οι πελάτες είναι άνθρωποι. Για παράδειγμα σε έναν υπολογιστή τα 

προγράμματα που περιμένουν να τα επεξεργαστεί ο υπολογιστής είναι οι πελάτες και 

το κεντρικό πρόγραμμα μοιράσματος του χρόνου του υπολογιστή είναι αυτό που 

εξυπηρετεί.

Θεωρούμε ότι ο υπηρέτης μπορεί να είναι σε δύο καταστάσεις “off” και “on”, 

δηλαδή μπορεί να τεθεί εκτός και εντός λειτουργίας αντίστοιχα, ανά πάσα στιγμή. 

Επίσης μπορεί να προσφέρει υπηρεσία μόνο όταν είναι σε λειτουργία (on). Οι 

πελάτες που φτάνουν όταν ο υπηρέτης είναι off περιμένουν στην ουρά. Τα 

οικονομικά των λειτουργικών συστημάτων, με τα οποία ασχολούμαστε σε αυτήν την 

εργασία, επηρεάζονται από διάφορα κόστη που εμπεριέχονται στα συστήματα των 

ουρών. Σκοπός μας είναι να βρούμε την άριστη λειτουργική πολιτική που να 

καθορίζει πότε ο υπηρέτης πρέπει να είναι εντός και πότε εκτός λειτουργίας, έτσι 

ώστε να επιτύχουμε το ελάχιστο συνολικό κόστος για το σύστημα. Μια άριστη 

πολιτική αντιστοιχεί σε μια ισορροπία μεταξύ όλων των τύπων των κοστών. 

Υπάρχουν τρία είδη κοστών που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια της εργασίας:

— το τρέχον κόστος (running cost) r [$/hr] που είναι το σταθερό κόστος ανά μονάδα 

χρόνου που προκαλείται όταν ο υπηρέτης είναι σε λειτουργία. Τα καύσιμα είναι ένα 

τέτοιο είδος κόστους.

— το κόστος τον διακόπτη (switching cost) R [$] υφίσταται κάθε φορά που ο 

υπηρέτης ενεργοποιείται από την περίοδο εκτός λειτουργίας του (κόστος Rj) ή κάθε 

φορά που ο υπηρέτης απενεργοποιείται (κόστος R2). Προφανώς το συνολικό
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switching cost ισούται με R = Ri + R2. To να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται ο 

υπηρέτης μπορεί να προκαλέσει π.χ. απότομες μεταβολές της ισχύος ή κόστη 

εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού. Τα αντίστοιχα κόστη που προκαλούνται είναι 

τα switching costs.

— το κόστος κρατήματος (holding cost) h [$/hr] που είναι μια γραμμική συνάρτηση 

του συστήματος και εκφράζει το κόστος ανά μονάδα χρόνου που υφίσταται για κάθε 

παρόντα πελάτη του συστήματος ανεξάρτητα από το αν περιμένει στην ουρά ή 

εξυπηρετείται. Για παράδειγμα, σε μια υπηρεσία όπως η επισκευή αεροσκαφών, τα 

αεροπλάνα δεν είναι παραγωγικά κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο υπόστεγο 

επισκευής και αυτός ο χαμένος χρόνος αντιπροσωπεύει ένα κόστος στον ιδιοκτήτη. 

Επομένως, πρέπει να θεωρήσουμε μια ποινή (holding cost) για την καθυστέρηση του 

πελάτη στο σύστημα.

Όπως είπαμε και παραπάνω, σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αναδειχθεί η 

όριοτη λειτουργική πολιτική (optimal operating policy) για κάθε μοντέλο που 

μελετάμε, δηλαδή, η πολιτική που ελαχιστοποιεί το ολικό μακροπρόθεσμο κόστος 

του συστήματος. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι οι πολιτικές στις οποίες θα 

αναφερόμαστε είναι στάσιμες. Με τον όρο στάσιμη πολιτική (stationary policy) 

εννοούμε την πολιτική αυτήν που καθορίζει πάντα την ίδια λειτουργία όποτε το 

σύστημα είναι σε μια δεδομένη κατάσταση. Αν εμείς υποθέσουμε ότι μια άριστη 

στάσιμη πολιτική υπάρχει και μπορούμε να κάνουμε μια λογική εικασία για τη δομή 

της, τότε δεν είναι δύσκολο να βρούμε τις τιμές των παραμέτρων της θεωρούμενης 

άριστης πολιτικής. Στη συγκεκριμένη εργασία θα ασχοληθούμε κυρίως με τη Ν- 

πολιτική (N-policy), η οποία όπως θα δούμε ορίζεται με διαφορετικές παραλλαγές 

στις διάφορες μελέτες.

2. ΑΡΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ M/G/1
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΥΡΩΝ

Θα αρχίσουμε με τη μελέτη των άρθρων του Heyman. Αρχικά θα δώσουμε 

κάποιους ορισμούς βασικών εννοιών που χρησιμοποιεί ο εν λόγω συγγραφέας. Τα 

διαστήματα του χρόνου κατά τα οποία ο υπηρέτης είναι εκτός λειτουργίας λέγονται 

dormant periods (κοιμώμενοι περίοδοι) και κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων ο 

υπηρέτης λέγεται ότι είναι dormant (κοιμώμενος). Όταν ο υπηρέτης είναι σε

3



λειτουργία τότε λέμε ότι είναι running (τρέχον) και τα διαστήματα του χρόνου κατά 

τα οποία ο υπηρέτης είναι running καλούνται running periods (τρέχοντες περίοδοι). 

Τα διαστήματα κατά τα οποία οι πελάτες δεν εξυπηρετούνται καλούνται idle periods 

(αδρανείς περίοδοι), τα οποία εμφανίζονται όταν δεν υπάρχουν παρόντες πελάτες στο 

σύστημα και / ή όταν ο υπηρέτης είναι dormant. Οι busy periods (απασχολημένοι 

περίοδοι) είναι διαστήματα του χρόνου κατά τα οποία οι πελάτες εξυπηρετούνται. 

Αυτός ο ορισμός της busy period ανταποκρίνεται στη συνήθης ορολογία της θεωρίας 

ουρών, αλλά ο ορισμός της idle period διαφέρει από τους αντίστοιχους ορισμούς 

άλλων συγγραφέων, όπως για παράδειγμα του H.S.Lee. Ο Lee όπως και πολλοί άλλοι 

ταυτίζουν τις έννοιες της dormant και της idle period. Τέλος ένας busy cycle 

(απασχολημένοβ κύκλος) είναι μια busy και μια idle period.

Ο Heyman επίσης ορίζει, εκτός από τα τρία προαναφερθέντα κόστη, και ένα 

τέταρτο κόστος για το σύστημα: όταν ο υπηρέτης είναι εκτός λειτουργίας, κάποιο 

κόστος για ισχύ, θερμότητα, διατήρηση κ.τ.λ., μπορεί να προ κληθεί σε μια ανά 

μονάδα χρόνου βάση. Τέτοιου είδους κόστη ονομάζονται dormant costs, τ, [$ / hr]. 

Φυσικά, ισχύει r > r°.

Η ΥΠΑΡΞΗ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΕΙΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Ας είναι S είναι ένα σετ καταστάσεων μιας διαδικασίας και Α ένα διαθέσιμο σετ 

ενεργειών. Όταν η διαδικασία είναι στην κατάσταση seS και διαλέγεται η ενέργεια 

αεΑ, η διαδικασία κινείται σε μια νέα κατάσταση s eS, όπου η s* διαλέγεται 

σύμφωνα με κάποια κατανομή πιθανοτήτων που εξαρτάται από τα s και α και δίνει 

«αμοιβή» μετάβασης r (s, α, s'). Μία πολιτική π καθορίζει ποια ενέργεια πρέπει να 

διαλεχτεί, σε όλα σημεία απόφασης, ως συνάρτηση της ιστορίας της διαδικασίας. Μία 

στάσιμη πολιτική μπορεί να αντιπροσωπευθεί από μια συνάρτηση f: S —> Α, έτσι 

ώστε όποτε η διαδικασία είναι στην κατάσταση s, η ενέργεια α - i(s) εκλέγεται. 

Επομένως, μία στάσιμη πολιτική είναι ανεξάρτητη της ιστορίας της διαδικασίας 

(ιδιότητα Markov) και εξαρτάται μόνο από την τρέχουσα κατάστασή της.

Υπάρχουν, κυρίως, δύο κατηγοριών προβλήματα εύρεσης άριστων στάσιμων 

πολιτικών: τα προβλήματα με προεξοφλούμενες αμοιβές (problems with discounted
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rewards) και αυτά χωρίς προεξόφληση (problems without discounting). Εμείς θα 

αναλύσουμε κυρίως τη δεύτερη περίπτωση.

Α. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΕΞΟΦΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Το συνολικό εισόδημα από μια στάσιμη πολιτική είναι το άθροισμα των αμοιβών 

μετάβασης όταν μια τέτοια πολιτική εφαρμόζεται όταν οι αμοιβές μετάβασης είναι 

τυχαίες μεταβλητές, το προσδοκώμενο εισόδημα είναι το άθροισμα των 

προσδοκώμενων αμοιβών μετάβασης. Αν το 3 (π, t) δηλώνει το προσδοκώμενο 

εισόδημα που κερδίστηκε από την πολιτική π μέχρι το χρόνο t και υιοθετήθηκε 

συνεχής προεξόφληση με επιτόκιο β, τότε το I (π, β) = ί ο °° e'pt d3 (π, t) είναι το 

προσδοκώμενο προεξοφλούμενο εισόδημα κάτω από την πολιτική π. Ο όρος e'pt 

ονομάζεται προεξοφλητικός παράγοντας (discount factor) και είναι γνωστός στις 

οικονομικές εφαρμογές της θεωρίας του άριστου ελέγχου (optimal control theory). Ο 

ρυθμός κέρδους της πολιτικής π είναι Κ(π) = Ιίηΐτ-»® T-lJ ο Td3 (π, t). Όταν όλες οι 

αμοιβές αντιπροσωπεύουν κόστη, οι όροι ολικό κόστος και ασυμπτωτικός ρυθμός 

κόστους μπορούν να αντικατασταθούν από το εισόδημα και το ρυθμό κέρδους 

αντίστοιχα.

Γενικά αποδεικνύεται ότι υπάρχει μια άριστη στάσιμη πολιτική όταν τα 

μελλοντικά κόστη είναι συνεχώς προεξοφλούμενα. Η πολιτική αυτή προσδιορίζεται 

από το παρακάτω θεώρημα του Blackwell: Αν ο χώρος καταστάσεων S είναι ένα 

υποσύνολο Borel κάποιου συμπληρωμένου διαχωρίσιμου μετρικού χώρου, ο χώρος 

ενεργειών Α είναι ττεπερασμένος και η συνάρτηση αμοιβής r ( ■) είναι μια συνάρτηση 

Baire στο S x A x S, τότε υπάρχει μια στάσιμη άριστη πολιτική. Δηλαδή, αν I (π, s, β) 

είναι το προσδοκώμενο προεξοφλούμενο εισόδημα χρησιμοποιώντας την πολιτική π και 

αρχίζοντας από την κατάσταση s, υπάρχει μια στάσιμη πολιτική π* τέτοια ώστε I (π*, s, 

β) >1 (π, s, β) Υπ,s.

Όπως είναι φανερό, όταν το προεξοφλητικό επιτόκιο β = 0, τότε έχουμε την 

περίπτωση των προβλημάτων χωρίς προεξόφληση. Φυσικά η περίπτωση αυτή, που 

είναι και το κεντρικό θέμα της παρούσας εργασίας, θα αναλυθεί διεξοδικά παρακάτω. 

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι έχει αποδειχθεί η ύπαρξη άριστων στάσιμων πολιτικών 

και για τα δύο προαναφερθέντα μοντέλα. Η ύπαρξη αυτή καθορίζεται από το εξής 

θεώρημα:

5



Κάτω από μια στάσιμη άριστη πολιτική ο υπηρέτης ή:

(1) θα είναι μονίμως εκτός λειτουργίας (dormant) είτε

(2) θα είναι μονίμως σε τρέχουσα κατάσταση (running) είτε

(3) θα ενεργοποιείται όταν υπάρχουν η πελάτες να περιμένουν κατά τη διάρκεια 

την οποία ο υπηρέτης είναι dormant και απενεργοποιείται όταν το σύστημα εισέλθει 

σε μια αδρανή (idle) περίοδο.

Κάποιος που ασχολείται σχετικά λίγο χρόνο με τη θεωρία ουρών πιθανόν να 

αναρωτηθεί με ποιο τρόπο οι πολιτικές (1) και (2) μπορούν να μας προσφέρουν την 

άριστη λύση σε ένα πρόβλημα. Η απορία τους αυτή μπορεί να απαντηθεί σχετικά 

εύκολα με 2 παραδείγματα: είναι προφανές ότι όταν ο υπηρέτης είναι σε λειτουργία 

και υπάρχουν πελάτες παρόντες, τότε δεν υπάρχει όφελος στο να τον 

απενεργοποιήσουμε, γιατί έτσι θα εμφανίζονταν ανεπιθύμητα holding costs. 

Επομένως, η πολιτική (2), πιθανόν να δίνει την άριστη λύση στο σύστημα, αν φυσικά 

αυτό παραμείνει σε αυτήν την κατάσταση. Επίσης, αν ο υπηρέτης είναι εκτός 

λειτουργίας και δεν υπάρχουν πελάτες παρόντες, τότε δεν υπάρχει όφελος στο να τον 

ενεργοποιήσουμε, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα εμφανίζονταν ανεπιθύμητα running 

costs. Σε μια τέτοια κατάσταση, η πολιτική (1), ίσως να είναι η άριστη. 

Καταλαβαίνουμε, συνεπώς, ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφανθούμε ποια από 

τις τρεις πολιτικές είναι η άριστη.

Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι όταν χρησιμοποιείται ειδικά σε ένα πρόβλημα η 

προεξόφληση και όταν τα holding costs είναι μικρότερα από ότι τα λειτουργικά 

κόστη (δηλαδή τα running, switching και dormant costs μαζί), τότε η άριστη στάσιμη 

πολιτική είναι η (1), δηλαδή, να έχουμε τον υπηρέτη πάντα εκτός λειτουργίας 

(dormant). Αντίθετα, αν δεν είναι η παραπάνω η μορφή της πολιτικής, τότε πρέπει να 

υπάρχει μια κατάσταση η* έτσι ώστε η άριστη ενέργεια να είναι η (2) ή η (3).

Β. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΩΡΕ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ 
Η Ν-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑ M/G/1

Όπως είδαμε και παραπάνω, ο Heyman στο άρθρο του αποδεικνύει ότι στην 

περίπτωση του απείρου χώρου αναμονής, χωρίς προεξόφληση, μοντέλου της ουράς 

Μ/G/l, θα χρειαστεί να θεωρήσουμε μόνο πολιτικές στις οποίες ο υπηρέτης θα είναι 

συνεχώς running ή θα ενεργοποιείται μόνο όταν n > 1 πελάτες θα είναι παρόντες και
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θα απενεργοποιείται όταν μηδέν πελάτες στο σύστημα. Η πρώτη από τις δύο αυτές 

πολιτικές λέγεται Do-nothing και σε αυτήν ο υπηρέτης είναι μόνιμα σε λειτουργία 

(running). Η δεύτερη είναι ευρέως γνωστή ως N-Policy (Ν-Πολιτική). Ο μηχανισμός 

που περιγράφει αναλυτικά τη Ν-Πολιτική είναι.· Κάθε φορά που εμφανίζεται μια 

άφιξη στο σύστημα, ο υπηρέτης επιθεωρεί την κατάσταση της ουράς. Μόλις ο συνολικός 

αριθμός των πελατών γίνει ίσος του προκαθορισμένου αριθμού n > 1, ο υπηρέτης 

αρχίζει να εξυπηρετεί το σύστημα μέχρι αυτό να αδειάσει. Μόλις το σύστημα αδειάσει, 

ο υπηρέτης απενεργοποιείται και παραμένει κοιμώμενος μέχρις ότου ο συσσωρευμένος 

αριθμός των πελατών γίνει για πρώτη φορά η.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο παραπάνω ορισμός αναφέρεται 

στην περίπτωση του μοντέλου χωρίς διακοπές ( N-Policy without vacation), καθώς 

υπάρχει και το μοντέλο με διακοπές ( N-Policy with vacation). Αυτήν την περίπτωση 

θα την αναλύσουμε στη συνέχεια της εργασίας.

Το πρόβλημά μας, λοιπόν, ανάγεται στο να βρούμε την τιμή της παραμέτρου η 

που παράγει την άριστη Ν-πολιτική και να τη συγκρίνουμε με την do-nothing 

πολιτική. Φυσικά, εννοείται ότι για να θεωρήσουμε τη Ν-πολιτική για ουρά M/G/1 

πρέπει αυτή να μπορεί να εφαρμοστεί. Για το σκοπό αυτό ο Heyman ορίζει την εξής 

συνάρτηση (ρυθμού) συνολικού κόστους:

C(n) = r° + (r-r)ρ + h[L + (η- 1)/2] + ϊίλ(1 -ρ)/η , η>1, (2.1)

Ερμηνεία της (2.1):
ο

• To running cost r του υπηρέτη μπορεί να θεωρηθεί ως μια προσαύξηση r - r στο 

σταθερό dormant κόστος Γ .Αυτή η προσαύξηση επιφέρεται ως ποσοστό ρ του 

χρόνου, (ανεξάρτητο του η), επειδή είναι γνωστό από τις ιδιότητες της ουράς 

M/G/Ι,ότι το ρ είναι η πιθανότητα να είναι ο υπηρέτης σε λειτουργία σε μια τυχαία 

στιγμή του χρόνου (επίσης 1 - ρ είναι η πιθανότητα ο υπηρέτης να είναι αδρανής). 

Με άλλα λόγια, (r - r°)p είναι το επιπλέον κόστος που πληρώνουμε λόγω της 

λειτουργίας του υπηρέτη από αυτό που θα πληρώναμε αν αυτός ήταν ανενεργός. 

Φυσικά, το κόστος αυτό είναι ποσό ανάλογο του χρόνου λειτουργίας του υπηρέτη. 

Προφανώς, αν ο υπηρέτης είναι μονίμως εκτός λειτουργίας (ρ = 0), τότε δεν υπάρχει 

τέτοιου είδους κόστος.
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• Το κόστος R (switching cost) υφίσταται κατά τη διάρκεια κάθε busy cycle. Από το

στοιχειώδες renewal theorem είναι γνωστό ότι ο αριθμός των busy cycles ανά μονάδα 

χρόνου είναι (1/η)[(1/λ) + Ε(γ)]'1 (2.1.α),

όπου γ είναι η διάρκεια μιας busy περιόδου σε μια ουρά M/G/1.

Τώρα θα βρούμε με τι ισούται το Ε(γ): Οπως είπαμε και στην εισαγωγή, ο 

υπηρέτης είναι εναλλακτικά busy και idle. Η busy περίοδος είναι μια συνεχής 

περίοδος όπου ο υπηρέτης είναι αδιάκοπα απασχολημένος. Δύο busy περίοδοι 

χωρίζονται από μια idle περίοδο, της οποίας τη διάρκεια θα τη συμβολίσουμε με δ. 

Είναι γνωστό από τη θεωρία των πιθανοτήτων ότι σε μια ανέλιξη Poisson πυκνότητας 

λ, όπως είναι η διαδικασία αφίξεων του συστήματος, η τυχαία μεταβλητή που 

εκφράζει το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών αφίξεων (interarrival times) 

ακολουθεί την εκθετική κατανομή με παράμετρο λ. Εξαιτίας της ιδιότητας της 

έλλειψης μνήμης (Markov property), οι idle περίοδοι (χρόνος από το τέλος μιας busy 

περιόδου ως την αρχή της επομένης) υπακούουν στην ίδια κατανομή, δ ~ Εχρ(λ), κι 

επομένως Ε(δ) = 1/λ.

Από το βασικό θεώρημα του Little γνωρίζουμε ότι ισχύει ρ = λΕ(8). Όμως το ρ, 

δηλαδη η κύκλοφοριακή ένταση, είναι ίσο με τον προσδοκώμενο αριθμό των 

πελατών στον υπηρέτη. Επειδή εξυπηρετείται το πολύ ένας πελάτης στον υπηρέτη, ο 

προσδοκώμενος αριθμός, όπως είδαμε και πιο πάνω, ισούται με την πιθανότητα να 

υπάρχει ένας πελάτης στον υπηρέτη και επιπλέον ισούται με το ποσοστό του χρόνου 

που ο υπηρέτης είναι busy. Άρα:

ρ = λΕ05) = Ε(γ) / [Ε(γ) + Ε(δ)] = Ε(γ) / [Ε(γ) + 1/λ] =>

=> Ε(γ) = [ρ / (1 — ρ)] * 1/λ = E(S) / (1 — ρ) (2.1.β)

Αντικαθιστώντας την (2.1.β) στην (2.1.α) αποδεικνόουμε ότι ο αριθμός των busy 

cycles ανά μονάδα χρόνου είναι λ(1 - ρ)/η και άρα το σχετικό κόστος ισούται με 

Κλ(1 - ρ)/η. Σημειώνουμε ότι στην ανάλυση του άρθρου του H.S.Lee, θα 

αποδείξουμε αυτό το κόστος με άλλη μέθοδο.

• Τα holding costs ανά μονάδα χρόνου είναι ανάλογα του κατά μέσου όρου των 

πελατών στο σύστημα, L„ = L + (η - 1)/2 (μήκος της ουράς σε κατάσταση 

ισορροπίας), όπου L είναι ο προσδοκώμενος αριθμός των πελατών σε ένα σύστημα 

M/G/1. Θα αποδείξουμε με τι ισούται το L:

8



Ο μέσος χρόνος αναμονής του πελάτη στο σύστημα (sojourn time) Ε(ξ) ισούται:

Ε(ξ) = E(S) + E(W) (2.1.γ)

όπου E(W) = λ E(S2) / 2(1 - ρ) (2.1.8)
είναι ο γνωστός τύπος του προσδοκώμενου χρόνου αναμονής W (waiting time). W 

είναι ο χρόνος στον οποίο ο πελάτης πρέπει να περιμένει στο χώρο αναμονής (waiting 

room) για να εξυπηρετηθεί Από τη θεωρία των πιθανοτήτων είναι γνωστό ότι:

E(S2) = Var(S) + E(S)2 = (1 + CV2) E(S)2, όπου CV = E(S) / (Var(S)),/2, o 

συντελεστής μεταβολής. Συνεπώς, λ E(S2) = (1 + CV2^(S)E(S) = (1 + CV2)pE(S), 

οπότε η (2.1.8) γίνεται E(W) = [(1 + CV2) / 2] * [ρ / (1 - ρ)] * E(S) και άρα η (2.1.γ) 

με τη σειρά της γίνεται:

PoUaczek-KJiinchine. Τελικά καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα holding costs ανά 

μονάδα χρόνου (στηριζόμενοι στον τύπο L„ = L + (η - 1)/2) είναι: 

hLn = h {ρ + ρ2(σ2μ2 + 1) / 2(1 - ρ) + [(η - 1)/2]}. Και σε αυτήν την περίπτωση 

τονίζουμε ότι στην ανάλυση του άρθρου του H.S.Lee, θα αποδείξουμε αυτό το 

κόστος με άλλη μέθοδο.

'Οταν ο υπηρέτης είναι συνέχεια σε λειτουργία (running), επειδή δεν υπάρχει idle 

time, δεν υπάρχουν dormant και switching costs. Επομένως για r° = R = 0 και ρ =1, η 

(2.1) γίνεται:

(2.1. ε)

Εφαρμόζοντας το βασικό θεώρημα του Little και λόγω της (2.1 .ε) έχουμε:

κι επειδή εξ αρχής υποθέσαμε ότι E(S) = 1/μ και θέτοντας Var(S) = σ2 έχουμε τελικά 

ότι L = ρ + ρ^σ2μ2 + 1) / 2(1 - ρ). Ο τύπος αυτός είναι γνωστότερος ως εξίσωση

C(0) = r + hL (2.2)
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Συνεχίζοντας την αναζήτηση της άριστης στάσιμης πολιτικής, υποθέτουμε ότι η* 

είναι η τιμή της παραμέτρου η που ελαχιστοποιεί το δεξιό μέλος της (2.1):

C(n*) = min C(n)

Αν μεταχειριστούμε τη η ως μια συνεχής μεταβλητή, μεγαλύτερη του 0, θέτοντας 

dC(n) / dn = 0 και λύνοντας ως προς η λαμβάνουμε εύκολα:

,2.3)

Επειδή d 2C(n) / dn 2> 0, η C(n) είναι κυρτή συνάρτηση, άρα η τιμή του η* είναι η 

μοναδική που ελαχιστοποιεί την (2.1).

Η άριστη πολιτική πρέπει να δίνεται από μια ακέραια τιμή του η. Αν το η* δεν 

είναι ακέραιος, εξαιτίας της κυρτότητας της συνάρτησης, η καλύτερη θετική ακέραιη 

τιμή του η είναι ένας από τους δύο γειτονικούς του η* ακέραιους. Έτσι, η άριστη τιμή 

του η είναι ένας από τους δύο αυτούς ακέραιους (N-policy) ή το 0 (Do-nothing 

policy). Για παράδειγμα αν n* = V37 τότε η ζητούμενη τιμή του η είναι το 0 (Do- 

nothing policy), το 1 ή το 2 (N-policy). Η τελική επιλογή γίνεται υπολογίζοντας τα 

ολικά κόστη από τη (2.1), αντικαθιστώντας τις δύο υποψήφιες ακέραιες τιμές του η 

(N-policy) και το C(0) (Do-nothing policy), από τη (2.2). Όποια τιμή δίνει τη 

μικρότερη τιμή του συνολικού κόστους αυτή θα είναι και η άριστη τιμή του η και η 

πολιτική που θα το δίνει η άριστη πολιτική.

ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο Heyman θεώρησε στο άρθρο του το χρόνο εξυπηρέτησης ως μια τυχαία 

μεταβλητή S. Η τυχαία μεταβλητή S°= 0S, είναι η S χαρτογραφημένη σε μια άλλη 

κλίμακα. Όταν θ < 1, η S° είναι στοχαστικά μικρότερη από τη S και αυτό μπορεί να 

ερμηνευτεί σαν μια βελτίωση στην άνεση εξυπηρέτησης. Όμοια, όταν θ > 1, η S° 

αντιπροσωπεύει μια μείωση στην ικανότητα εξυπηρέτησης.

Υποθέτοντας ότι μπορούμε να αλλάξουμε το S με το S° με μια αντίστοιχη αλλαγή 

στο running cost από r σε ri = r / θ, αφήνοντας όλα τα άλλα κόστη αμετάβλητα. Στην 

περίπτωση του χωρίς προεξόφληση μοντέλου, εφαρμόζοντας τη Ν-πολιτική, έχουμε:

10



(2.4)η

εφόσον ρ = XE(0S) = θρ. Επειδή η άριστη πολιτική του να εξυπηρετούνται οι 

πελάτες είναι μοναδικά καθορισμένη από τη (2.4), η συνάρτηση (ρυθμού) συνολικού 

κόστους μπορεί να εκφραστεί ως συνάρτηση του θ :

C(0) = r°( 1 - θρ) + rp + h{ L(0) + [η (θ) - 1 ]/2} + Κλ(1 - θρ) / η (θ) , n > 1 , (2.5)

όπου L(0) = θρ + θ2ρ2(σ2μ2 + 1) / 2(1 - θρ) είναι η εξίσωση Pollaczek-Khinchine.

Θα μπορούσε κάποιος να βρει την άριστη τιμή του θ ερευνώντας τις ρίζες της 

εξίσωσης:

</Φ) J _ θρ2(σ2μ1 +ΐ)(2-φ)^
άθ Ρ +

2(1 ~θρ)2 λ/2(1 ~θρ)
■yJXhp -r° ρ = 0, (2.6)

Η εξίσωση (2.6) προφανώς δεν μπορεί να λυθεί εύκολα ως προς θ. Όμως 

μπορούμε να βρούμε τις συνθήκες εκείνες για τις οποίες είναι επιθυμητό να 

επιβραδύνουμε τον υπηρέτη, δηλαδή, να αυξήσουμε το χρόνο εξυπηρέτησης (θ >1). 

Η αρχική συνθήκη ελέγχου είναι θ =1. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρόσημο της 

συνάρτησης dC(0)/d0 σε μια περιοχή του 1, είναι το ίδιο πρόσημο που κρατάει η 

συνάρτηση και στο υπόλοιπο πεδίο ορισμού της. Έτσι, η C(0) είναι γνησίως φθίνουσα 

συνάρτηση ως προς θ και πιο συγκεκριμένα η C(0) μειώνεται καθώς το θ αυξάνεται 

όταν:

dc(e) '
άθ Ρ +

0=1

ρ2(σ* μ1ρ)λ ρ

2(ι-ρΥ J V20-ρ)
■JJhp -r°ρ - 0

Απλοποιώντας την παραπάνω σχέση, διαιρώντας όλους τους όρους της με hp και 

μεταφέροντας εκείνους τους όρους που περιέχουν κόστη στο δεύτερο μέλος έχουμε:

XR γ· »(2-^Vtl) 
2h(\-p) h 2(l - pf

(2.7)
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Η παραπάνω σχέση δίνει την τοπική συνθήκη επιβράδυνσης του υπηρέτη. 

Φυσικά, αν το πιο πάνω σύμβολο της ανισότητας αντιστραφεί, έχουμε την τοπική 

συνθήκη επιτάχυνσης του υπηρέτη (θ < 1).

Θέλοντας να ερμηνεύσουμε οικονομικά τη σχέση (2.7) θα λέγαμε ότι αυξάνοντας 

το χρόνο εξυπηρέτησης θα αυξηθούν και οι busy periods και θα μειωθεί ο χρόνος 

κατά τον οποίο ο υπηρέτης είναι αδρανής, το οποίο είναι επιθυμητό όταν το R ή το r° 

είναι μεγάλα (και τα δύο βρίσκονται σε αριθμητές του πρώτου μέλους της (2.7)), 

αφού ο χρόνος λειτουργίας ή αδράνειας του συστήματος και τα αντίστοιχα κόστη 

είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Επίσης, μπορούμε να επισημάνουμε ότι 

αυξάνοντας το χρόνο εξυπηρέτησης σημαίνει ότι αυξάνεται και ο μέσος αριθμός 

πελατών στο σύστημα, το οποίο είναι ανεπιθύμητο όταν το h είναι μεγάλο (βρίσκεται 

σε παρονομαστή του πρώτου μέλους της (2.7)).

Γ. Η Τ-ΠΟΛΓΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΡΑ M/G/1

Στην προηγούμενη ενότητα ορίσαμε τη Ν-πολιτική για προβλήματα απείρου 

χώρου αναμονής, χωρίς προεξόφληση, μοντέλου της ουράς Μ/G/l. Στην παρούσα 

ενότητα θα ασχοληθούμε με μια άλλης μορφής στάσιμη άριστη πολιτική στην ίδια, 

πάντα, κατηγορία προβλημάτων. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, για να 

θεωρήσουμε τη Ν-πολιτική πρέπει αυτή πρώτα να εφαρμόζεται. Για παράδειγμα, ας 

υποθέσουμε ότι ο υπηρέτης του μοντέλου μας αντιπροσωπεύει ένα διακόπτη 

ηλεκτρονικού τηλεφώνου (telephone electronic switching machine), ο οποίος έχει 

εφοδιαστεί με πρόγραμμα κομπιούτερ. Σε τέτοιες μηχανές, η κεντρική μονάδα 

διαδικασίας (Central Processing Unit) δεν μπορεί να "δει" αμέσως αν ένας πελάτης 

έχει φτάσει στο σύστημα, αλλά πρέπει περιοδικά να "κοιτάει" για να διαπιστώσει αν 

ένας πελάτης είναι παρών. Αυτός ο έλεγχος μειώνει το χρόνο που η CPU θα 

μπορούσε να αφιερώσει στις άλλες δραστηριότητές της. Αν υποθέσουμε ότι κάθε 

"ματιά" αντιστοιχεί στην ενεργοποίηση του υπηρέτη και αν σχετίσουμε τα σταθερά 

έξοδα για την ενεργοποίηση του υπηρέτη με το κόστος της προσωρινά μειωμένης 

ικανότητας της CPU, τότε το πρόβλημα της τοποθέτησης ενός διαστήματος ελέγχου 

σε αυτές τις μηχανές είναι το ίδιο με το αντίστοιχο πρόβλημα ελέγχου μιας ουράς με 

σταθερό κόστος ενεργοποίησης και holding cost για τους πελάτες που περιμένουν.
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Επομένως, μπορούμε να εικάσουμε ότι υπάρχει μια άριστη στάσιμη πολιτική, την 

οποία ο Heyman (καθώς και πολλοί μεταγενέστεροί του) ονομάζει T-Policy (Τ- 

Πολιτική). Ο μηχανισμός που περιγράφει πλήρως την Τ-πολιτική είναι: Ο υπηρέτης 

εξετάζει προσεκτικά την ουρά τ μονάδες του χρόνου έπειτα από το τέλος της τελευταίας 

busy ττεριόδου για να διαπιστώσει αν υπάρχουν παρόντες πελάτες στο σύστημα. Αν 

βρεθούν πελάτες, μια busy period αρχίζει και ο υπηρέτης κρατείται σε ενεργή 

κατάσταση μέχρι το σύστημα να αδειάσει. Αν δε βρεθούν πελάτες τότε λέμε ότι μια 

busy period διάρκειας μηδέν αρχίζει. Σε κάθε περίπτωση, η επόμενη εξέταση της ουράς 

πραγματοποιείται τ μονάδες του χρόνου μετά το τέλος μιας busy ττεριόδου.

Όμοια με την παραπάνω ενότητα, η αριστοποίηση ενός τέτοιου συστήματος 

αποσκοπεί στο να βρεθεί η τιμή της παραμέτρου τ που παράγει η άριστη Τ- πολιτική 

και να συγκριθεί αυτή η πολιτική με την Do-nothing policy.

Προχωρώντας στην περιγραφή και την ανάλυση του μοντέλου, ο Heyman όρισε 

την εξής συνάρτηση (ρυθμού) συνολικού κόστους, ακριβώς όμοια με την αντίστοιχη 

της Ν-πολιτικής:

C(t) = ϋ(τ) + R / υ(τ) (2.8)

όπου το L(t) εκφράζει, κατά αντιστοιχία με το L„, το μέσο αριθμό πελατών στο 

σύστημα και το υ(τ) το μέσο μήκος ενός busy cycle (h και R είναι τα holding και 

switching costs αντίστοιχα).

Σκοπός μας και σε αυτήν την περίπτωση είναι να βρούμε το άριστο τ*, που να 

ελαχιστοποιεί την (2.8). Παρατηρώντας κανείς την εξίσωση αυτή, ανακαλύπτει ότι 

δεν υπάρχουν σε αυτήν running costs. Διαισθητικά, τα ί(τ) και ΙΙ(τ) γίνονται άπειρα 

καθώς ο χρόνος τ τείνει στο άπειρο. Έτσι, η άριστη λύση τ* της (2.8) πρέπει να είναι 

πεπερασμένος αριθμός. Επομένως, τελικά όλοι οι πελάτες θα εξυπηρετηθούν και άρα 

ο χρόνος στον οποίο ο υπηρέτης θα είναι ενεργός είναι ανεξάρτητος του τ*. Άρα, δεν 

υπάρχει η ανάγκη να θεωρηθούν running costs για τον υπηρέτη.

Αναλύοντας την (2.8) θα προχωρήσουμε στην εύρεση του U(t): ας υποθέσουμε 

ότι ένας busy cycle συντίθεται από μια περίοδο μήκους τ που ακολουθείται από μια 

busy period η οποία αρχίζει με κ πελάτες, όπου το κ δηλώνει τον αριθμό των πελατών 

που φτάνουν σε ένα διάστημα μήκους τ. Όπως αποδείξαμε στην περίπτωση της Ν- 

πολιτικής, ισχύει: Ε(γ) = E(S) / (1 - ρ), (σχέση 2.1.β.), όπου γ υπενθυμίζουμε ότι είναι 

η διάρκεια μιας busy period. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επειδή έχουμε κ πελάτες
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στην αρχή της busy period, ο τύπος αυτός γίνεται: Ε(γ) = kE(S) / (1 - ρ). Όμως, αφού 

λ είναι η πυκνότητα της διαδικασίας Poisson του συστήματος, προφανώς ισχύει: 

κ=λτ, οπότε έχουμε:

Ε(γ) = kE(S) / (1 - ρ) = λτΕ(β) / (1 - ρ) = ρτ / (1 - ρ) (2.9)

Λαμβάνοντας τώρα υπόψη ότι το ρ εκφράζει το ποσοστό του χρόνου που ο 

υπηρέτης είναι busy, ισχύει: Ε(γ) = ρ U(t) (2.10)

Συνδυάζοντας τις (2.9) και (2.10) έχουμε:

ρ ΙΙ(τ) = ρτ / (1 - ρ) ο Ό(τ) = τ / (1 - ρ) (2.11)

Όσον αφορά το μέσο αριθμό πελατών στο σύστημα ισχύει:

L(t) = ρ + pVp2 + 1) /2(1 - ρ) + (κ- 1) !2 =

= p + p2(oV + 1)/2(1 - ρ) + λτ / 2 =

= L + λτ / 2 (2.12)

Προφανώς, (κ - 1) / 2 = (λτ - 1) / 2, ο Heyman όμως έθεσε (κ - 1) / 2 = λτ / 2 

για την ουρά Μ/G/l στην κατάσταση ισορροπίας, για απλοποίηση πράξεων, αφού ως 

γνωστό στην κατάσταση αυτή έρχεται το σύστημα έπειτα από πολύ χρόνο.

Αντικαθιστώντας τις (2.11) και (2.12) στην (2.8) παίρνουμε:

Ό(τ) = hL + Ιιλτ / 2 + R(1 - ρ) / τ (2.13)

Όπως και στην περίπτωση της Ν-πολιτικής η Do-nothing πολιτική εκφράζεται 

από τη συνάρτηση κόστους:

C(0) = hL (2.14)

Όμοια με πριν σκοπός μας είναι να βρούμε το τ* που ελαχιστοποιεί την (2.13) και 

να συγκρίνουμε το C(t) με το C(0). Παραγωγίζοντας την (2.13) ως προς τ και 

λύνοντας την εξίσωση άθ(τ) / άτ = 0 παίρνουμε:
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(2.15)τ -p)R 
Μ ’

Επειδή d2C(t) / dt2 = 2(1 - p)R / τ3 > Ο, η C(t) είναι κυρτή συνάρτηση και άρα το 

τ* το μοναδικό τ που ελαχιστοποιεί τη (2.13). To min{ C(t*), C(0)} είναι το ελάχιστο 

επιθυμητό κόστος και η πολιτική που το δίνει η άριστη πολιτική.

Συγκρίνοντας τις (2.3) και (2.15) παρατηρούμε ότι η* = λτ*. Η ερμηνεία που 

μπορούμε να δώσουμε στη σχέση αυτή είναι ότι ο μέσος (προσδοκώμενος) αριθμός 

των πελατών που είναι παρόντες όταν ο υπηρέτης είναι ενεργός στην άριστη Τ- 

πολιτική, είναι ακριβώς ίδιος με την τιμή της παραμέτρου η* που θα μπορούσε να 

ορίσει η άριστη Ν-πολιτική, αν αυτή η τιμή δεν απαιτούνταν να είναι ακέραιος. 

Εξάλλου, μία ακόμη χρήσιμη παρατήρηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι ότι 

τόσο η άριστη Τ-πολιτική όσο και η άριστη Ν-πολιτική, είναι ανεξάρτητες από τη 

συνάρτηση κατανομής του χρόνου εξυπηρέτησης.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ Τ ΜΕ ΤΗ Ν-ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντικαθιστώντας την (2.15) στην (2.13) λαμβάνουμε:

C{x) = hL + V20^'p)RhX (2.16)

Ο Heyman θεωρεί το μοντέλο της Ν-πολιτικής της προηγούμενης ενότητας, 

χωρίς τα running και dormant costs, για λόγους απλοποίησης. Έτσι, η (2.1) γίνεται:

C(n) = h[L + (n - 1)/2] + FO(l - p)/n , n > 1, (2.17)

Αντικαθιστώντας την (2.3) στην (2.17) έχουμε:

C(n) = hL - h / 2 + V2(l -p)RhX = C(t’) - h / 2, δηλαδή, C(n) < C(t*).

Ένας δεύτερος τρόπος απόδειξης της σχέσης C(n*) < 0(τ*) είναι ο εξής: Επειδή ο η* 

δεν είναι (συνήθως) ακέραιος αριθμός, ας συμβολίσουμε με ηι τον έναν από τους δύο 

ακέραιους αριθμούς που βρίσκονται γύρω από τον η* και που δίνει την ελάχιστη τιμή
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της ολικής συνάρτησης κόστους. Επειδή ισχύει, ιη < n* + 1, από την κυριότητα της 

C(n) και τις ιδιότητες αριστότητας των η* και ιη λαμβάνουμε:

C(«, Yc(n +1)= hL + -j2(l-p)RhA. - Κ$.·Ρ1 = c(r·)- <c(r )
η [η +1) η [η + 1)

Επομένως σε κάθε περίπτωση η άριστη Ν-πολιτική είναι ανώτερη της άριστης Τ- 

πολιτικής, αφού δίνει τη μικρότερη άριστη ολική συνάρτηση κόστους. Διαισθητικά, 

το συμπέρασμα αυτό μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, αφού η Ν-πολιτική 

χρησιμοποιεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της ουράς από ότι η Τ- 

πολιτική.

Τέλος, θεωρώντας για την Τ-πολιτική τη μεταβλητή S = 0S για το χρόνο 

εξυπηρέτησης, όπως έκανε ο Heyman για τη Ν-πολιτική, καταλήγουμε σε ανάλογα 

συμπεράσματα. Πιο συγκεκριμένα, η (2.15) γίνεται τ*(θ) = V2(l - 0p)R / λΐι και η 

(2.16) μετατρέπεται ως C(0) = hL(0) + V2(l - 0p)R Ιιλ. Παραγωγίζοντας την 

τελευταία ως προς θ και θέτοντάς την ίση με το μηδέν παίρνουμε:

dC(e) J θρ^μ'+ΐΐΐ-θρ)"
Λθ 2(1 -θρΥ ]

(2.18)

Θέλοντας να βρούμε την τοπική συνθήκη επιβράδυνσης του υπηρέτη θέτοντας 

Θ=1 στην (2.18) καταλήγουμε τελικά στη σχέση:

AR

2*0-ρ)
>1+ ρΟϊ-ρίρ'μ1 +ι)

2(1-ΡΥ

που είναι ίίαρόμοια με τη σχέση (2.7). Οπως και στην προηγούμενη περίπτωση 

συμπεραίνουμε ότι το να αυξήσουμε το χρόνο εξυπηρέτησης, δηλαδή το να 

μεγαλώσουμε τις busy periods, είναι επιθυμητό όταν το R είναι μεγάλο και το να 

αυξήσουμε το μέσο αριθμό των πελατών είναι επιθυμητό όταν το h είναι μικρό.
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3. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Mx/G/1 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΥΡΩΝ

Οι Hyo-Seong Lee και Μ.Μ. Srinivasan προεκτείνοντας την εργασία του 

Heyman καθώς και άλλων μαθηματικών που ασχολήθηκαν με τις άριστες πολιτικές 

στα συστήματα ουρών, θεώρησαν τη Ν-πολιτική για την ουρά Mx/G/1. Για να 

μπορέσουμε να περιγράψουμε και να αναλύσουμε τη συγκεκριμένη ουρά, είναι 

αναγκαίο να δώσουμε κάποιους απαραίτητους ορισμούς και διευκρινήσεις.

Η ουρά Mx/G/1 είναι μια παραλλαγή του μοντέλου της Μ/G/l ουράς. Στην 

περίπτωση αυτή υποθέτουμε ότι οι πελάτες δε φτάνουν στο σύστημα ένας - ένας, 

αλλά κατά φουρνιές (batch arrivals). Οι φουρνιές φτάνουν, φυσικά, πάλι με τη 

διαδικασία Poisson πυκνότητας λ και κάθε μια από αυτές αποτελούνται από έναν 

αριθμό X πελατών (ή μονάδων), όπου X είναι μια ανεξάρτητη και ιδανικά 

κατανεμημένη τυχαία μεταβλητή. Η X καλείται επίσης και μέγεθος της φουρνιάς 

(batch size). Οι πελάτες μέσα σε μια φουρνιά εξυπηρετούνται ένας - ένας από το 

μοναδικό υπηρέτη του συστήματος και, όπως πριν, οι χρόνοι εξυπηρέτησής τους S 

είναι ανεξάρτητες και ισόνομες τυχαίες μη αρνητικές μεταβλητές με κατανομή τη 

γενική και μέση τιμή E(S) = 1/μ.

Σε πολλά πραγματικά συστήματα ουρών οι αιτήσεις για εξυπηρέτηση φτάνουν 

κατά φουρνιές. Για παράδειγμα, σε κατασκευαστικά συστήματα τύπου job-shop, κάθε 

παραγγελία δουλειάς απαιτεί την κατασκευή περισσότερων από μια μονάδα. Επίσης, 

συστήματα επικοινωνίας υπολογιστών, τα μηνύματα τα οποία πρόκειται να 

μεταβιβαστούν θα μπορούσαν να αποτελόσουν έναν τυχαίο αριθμό πακέτων.

Οι Hyo-Seong Lee και Μ.Μ. Srinivasan θεώρησαν δύο στάσιμες πολιτικές 

ελέγχου για την ουρά Mx/G/1:

(α) Κάθε φορά που φτάνει μια άφιξη (φουρνιά), ο υπηρέτης επιθεωρεί την 

κατάσταση της ουράς. Αν ανακαλύψει ότι ο ολικός αριθμός των πελατών (μονάδων) 

είναι μεγαλύτερος ή ίσος του προκαθορισμένου αριθμού η >1, ο υπηρέτης αρχίζει να 

εξυπηρετεί το σύστημα μέχρι αυτό να αδειάσει. Μόλις το σύστημα αδειάσει, ο υπηρέτης 

απενεργοποιείται και παραμένει κοιμώμενος μέχρις ότου ο συσσωρευμένος αριθμός 

των πελατών γίνει για πρώτη φορά μεγαλύτερος ή ίσος του η.

(β) Σε αυτήν την περίπτωση, όταν ο υπηρέτης ολοκληρώσει την εξυπηρέτηση και 

βρει το σύστημα άδειο, κάνει μια διακοπή (vacation) για τυχαίο χρονικό διάστημα. Στο
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τέλος της διακοπής, ο υπηρέτης ελέγχει τον αριθμό των πελατών που είναι παρόντες 

στην ουρά. Αν το μήκος της ουράς εκείνη τη στιγμή είναι μικρότερο από η,τότε αμέσως 

κάνει ακόμα μια διακοπή . Από την άλλη μεριά, αν το μήκος της ουράς είναι ίσο ή 

μεγαλύτερο του η, τότε αυτός αρχίζει να εξυπηρετεί το σύστημα μέχρι αυτό να αδειάσει.

Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να κάνουμε τις εξής επισημάνσεις:

1) Ενώ το σύστημα στην περίπτωση (α) συμβουλεύεται συνέχεια για την 

κατάσταση της ουράς έπειτα από κάθε άφιξη, το σύστημα στην περίπτωση (β) 

συμβουλεύεται μόνο κατά τις χρονικές στιγμές που τελειώνει η διακοπή. Παρακάτω, 

εμείς θα αναφερόμαστε στην πολιτική της περίπτωσης (α) σαν την Ν-πολιτική χωρίς 

διακοπή (N-policy without vacation) και στην πολιτική της περίπτωσης (β) σαν την 

Ν-πολιτική με διακοπή (N-policy with vacation).

2) Προφανώς όταν το μέγεθος της φουρνιάς είναι 1, η Ν-πολιτική χωρίς διακοπή 

των Hvo-Seong Lee και Μ.Μ. Srinivasan. ταυτίζεται με τη Ν-πολιτική που μελέτησε 

ο Hevman. Αυτό θα το αποδείξουμε και εμείς παρακάτω.

3) Ίσως κάποιος που μελετάει για πρώτη φορά τον ορισμό που έδωσαν οι Hyo- 

Seong Lee και Μ.Μ. Srinivasan για την περίπτωση της Ν-πολιτικής με διάλειμμα, να 

υποθέσει ότι όταν το μέγεθος της φουρνιάς είναι 1, τότε η περίπτωση αυτή ταυτίζεται 

με την Τ-πολιτική του Heyman. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι σωστό, αφού στην Τ- 

πολιτική ο υπηρέτης αδρανοποιείται για συγκεκριμένο διάστημα τ χρονικών 

μονάδων, ενώ στην Ν-πολιτική με διακοπή, ο υπηρέτης αδρανοποιείται για τυχαίο 

χρονικό διάστημα. Με άλλα λόγια, μπορούμε να πούμε ότι περίπτωση της Τ- 

πολιτικής, ο υπηρέτης κάνει μια « διακοπή » συγκεκριμένης διάρκειας τ μονάδων του 

χρόνου.

4) Στην περίπτωση της ουράς Mx/G/1, μερικοί συγγραφείς υιοθέτησαν πολιτικές 

που χρησιμοποιούσαν πληροφορίες για τον αριθμό των φουρνιών, αντί για τον ολικό 

αριθμό των πελατών (μονάδων), με σκοπό να αποφασίσουν για το πότε ο υπηρέτης 

πρέπει να ενεργοποιείται και πότε όχι. Αν μια τέτοια πολιτική υιοθετηθεί, ο μέσος 

χρόνος αναμονής ενός τυχαίου πελάτη για μια δεδομένη τιμή ελέγχου επιτυγχάνεται 

μεταχειρίζοντας μια φουρνιά σαν να είναι ένας απλός πελάτης, δηλαδή μία μονάδα. 

Με αυτόν τον τρόπο οι συγκεκριμένοι συγγραφείς: (ΐ) βρίσκουν το μέσο χρόνο 

αναμονής μιας τυπικής φουρνιάς και (ii) τον προσθέτουν στο μέσο χρόνο αναμονής 

μιας τυχαίας μονάδας μέσα σε μια φουρνιά. Αυτή η τεχνική, όμως, δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί στη Ν-πολιτική, επειδή η Ν-πολιτική χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που 

υπάρχουν για τους πελάτες και όχι για τις φουρνιές. Το γεγονός αυτό οδήγησε τους
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Hyo-Seong Lee και M.M. Srinivasan να σχεδιάσουν μια διαφορετική προσέγγιση για 

να επιτευχθεί ο μέσος χρόνος αναμονής για έναν τυχαίο πελάτη στη Ν-πολιτική. 

Αυτήν την τεχνική θα ακολουθήσουμε και εμείς στην ανάλυση της εργασίας που 

ακολουθεί.

Α. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Οι αφίξεις στο σύστημα γίνονται, όπως είπαμε κατά φουρνιές σύμφωνα με τη 

στάσιμη κατανομή Poisson με ρυθμό λ. Ας συμβολίσουμε με X > 1 τον αριθμό των 

πελατών μέσα σε μια φουρνιά, όπου X είναι μια τυχαία ανεξάρτητη μεταβλητή με 

γνωστή διακριτή κατανομή. Ο χρόνος εξυπηρέτησης ενός τυπικού πελάτη δηλώνεται, 

όπως και πριν, με το S και υποθέτουμε ότι το S έχει μια πεπερασμένη δεύτερη ροπή.

Από τη στιγμή που ενδιαφερόμαστε μόνο για την πρώτη ροπή του χρόνου 

αναμονής, η πειθαρχία της εξυπηρέτησης δεν έχει σημασία για εμάς. Παρόλα αυτά, 

για λόγους ευκολίας και σύνδεσης με τα προηγούμενα υποθέτουμε ότι η πειθαρχία 

είναι FIFO, δηλαδή ο πρώτος εξυπηρετείται πρώτος κ,ο.κ.

Στη συνέχεια, ορίζουμε κάποιους όρους που θα χρησιμοποιήσουμε στην 

ανάλυσή μας παρακάτω.

• Αρχικές μονάδες (primary units) ορίζουμε τους πελάτες που φτάνουν ενώ ο 

υπηρέτης είναι εκτός λειτουργίας.

• Δευτερεύουσες μονάδες (secondary units) ορίζουμε τους πελάτες που φτάνουν 

ενώ ο υπηρέτης είναι απασχολημένος.

• Κύκλος (cycle) είναι η περίοδος που παρέρχεται από το τέλος μιας busy period 

μέχρι το τέλος της επόμενης busy period. Για να αναλύσουμε το σύστημα, διαιρούμε 

τον κύκλο στις ακόλουθες τρεις φάσεις.

V Φάση 1: Ξεκινάει όταν ο υπηρέτης τίθεται εκτός λειτουργίας και διαρκεί μέχρις 

ότου ο υπηρέτης αρχίσει πάλι την εξυπηρέτηση. Φυσικά, οι πελάτες που φτάνουν 

κατά τη διάρκεια της φάσης 1 είναι οι αρχικές μονάδες.

V Φάση 2: Ξεκινάει όταν ο υπηρέτης αρχίζει να εξυπηρετεί και διαρκεί μέχρις 

ότου εξυπηρετηθούν όλες οι αρχικές μονάδες.

V Φάση 3: Ξεκινάει όταν τελειώσει η φάση 2 και διαρκεί μέχρις ότου

εξυπηρετηθούν όλες οι δευτερεύουσες μονάδες. Πρέπει να επισημάνουμε σε αυτό το 

σημείο, ότι οι αρχικές μονάδες φτάνουν κατά τη διάρκεια της φάσης 1 και
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εξυπηρετούνται κατά τη διάρκεια της φάσης 2. Επίσης, οι δευτερεύουσες μονάδες 

φτάνουν κατά τη διάρκεια τόσο της φάσης 2 όσο και της 3 και εξυπηρετούνται κατά 

τη διάρκεια της φάσης 3. Είναι ευνόητο ότι το τέλος της φάσης 3 ταυτίζεται με το 

τέλος της busy period.

Η γενική προσέγγιση του μοντέλου γίνεται μέσω του υπολογισμού του μέσου 

χρόνου αναμονής μιας τυχαίας μονάδας-πελάτη στη Ν-πολιτική. Ο υπολογισμός 

αυτός επιτυγχάνεται με την ανάλυση των μέσων χρόνων αναμονής των αρχικών και 

δευτερευουσών μονάδων χωριστά και συνδέοντας έπειτα αυτά τα αποτελέσματα για 

την εξαγωγή του μέσου χρόνου αναμονής μιας τυχαίας μονάδας. Ας συμβολίσουμε με 

Wpn (W3,,) το μέσο χρόνο αναμονής μιας αρχικής (δευτερεύουσας) μονάδας και με Νρ„ 

(Ns„) το μέσο αριθμό των αρχικών (δευτερευόντων) μονάδων που εξυπηρετούνται σε 

έναν κύκλο όταν χρησιμοποιούμε το η σαν τιμή ελέγχου. Για να βρούμε το μέσο 

χρόνο αναμονής W„ μιας τυχαίας μονάδας (όμοιος με τον Ε(ξ) του τύπου (2.1.γ)), θα 

κάνουμε χρήση του γεγονότος ότι η εποχή που σημειώνεται στην αρχή ενός κύκλου 

(τέλος μιας busy period) διαμορφώνει ένα σημείο αναγέννησης. Ας συμβολίσουμε με 

Wnm xo χρόνο 7Γου ξοδεύει η m-στή μονάδα στην ουρά όταν το η χρησιμο7ΐοιείται ως 

τιμή ελέγχου (control value) και με Ν„ τον ολικό αριθμό των μονάδων 7ΐου 

εξυίτηρετούνται στον πρώτο κύκλο. Ομοίως, με Νρ„ (bTn) δηλώνουμε τον αριθμό των 

αρχικών (δευτερευόντων) μονάδων που εξυπηρετούνται στον πρώτο κύκλο και με 

Wpnm (W^m) xo χρόνο αναμονής χης m-στής αρχικής (δευχερεύουσας) μονάδας στον 

πρώτο κύκλο. Ετιίσης, σχετικά με τον ολικό χρόνο αναμονής των μονάδων στον πι

στό κύκλο σαν ανταμοιβή για αυτόν τον κύκλο, από το renewal reward theorem 

έχουμε:

Ετιομένως, ο μέσος χρόνος αναμονής για έναν τυχαίο 7ΐελάτη μ7ΐορεί να γραφεί:

/ Ν„ '

ε ΣΚ,

NPWP + N*W‘η π________η η

Νρ + Ν*η π

(3.1)
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Για να βρούμε το στην (3.1), διαρούμε το W1*,, σε δύο συμθετικά, W(p,l)n και 

W(p,2)n, όπου V/p,l)n είναι ο μέσος χρόνος αναμονής για μια τυχαία αρχική μονάδα στη 

φάση 1 και W^n είναι ο μέσος χρόνος αναμονής της στη φάση 2. Όπως θα δούμε 

παρακάτω, θα υπολογίσουμε το W*1,, απομονώνοντας τα W*p’ ’\ι και W(p’2)n, ως εξής:

WPn = W(pJ)n + W(P'2)n (3.2)

Στις επόμενες παραγράφους, θα αναπτύξουμε τις εκφράσεις των όρων W*p,l)n, 

W(p’2)„, W®„, Νρ„, ISP5,, καθώς και τη διαδικασία για να βρούμε τις άριστες Ν-πολιτικές 

με/χωρίς διάλειμμα.

Β. Ν-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ

Στην παράγραφο αυτή, θα ασχοληθούμε αναλυτικά με μέτρα που αφορούν τη Ν- 

πολιτική με διακοπή. Όπως είπαμε και πρωτύτερα, στην πολιτική αυτή, ο υπηρέτης 

πραφματοποιεί μια σειρά από διακοπές στο τέλος μιας busy period μέχρι το μέγεθος 

της ουράς να γίνει ίσο ή μεγαλύτερο από η για πρώτη φορά. Στο σημείο εκείνο ο 

υπηρέτης αρχίζει να εξυπηρετεί την ουρά. Για κάθε διακριτή τυχαία μεταβλητή, Φ, 

που θα χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση, υιοθετούμε τους κάτωθι συμβολισμούς:

<Pi = Ρ{Φ = i}, (όπου με Ρ θα συμβολίζουμε την πιθανότητα),

Φ(ζ) = Σι^φίΖ1, (η πιθανογεννήτρια συνάρτηση της Φ),

φ(1) = Ε(Φ),

φ(2) = Ε(Φ(Φ - 1)).

Ομοίως, για κάθε συνεχής τυχαία μεταβλητή Ψ που θα χρησιμοποιηθεί στην 

ανάλυση, τα Ψ(·) και Ψ*(·) θα συμβολίζουν τη συνάρτηση κατανομής και το 

μετασχηματισμό Laplace-Stieltjes (LST) της Ψ αντίστοιχα. Σε αυτό το σημείο θα 

υπενθυμίσουμε λίγα στοιχεία για το μετασχηματισμό Laplace-Stieltjes, από τη θεωρία 

ουρών. Ο μετασχηματισμός Laplace-Stieltjes Ψ*(·), της Ψ(·) μιας μη αρνητικής 

τυχαίας μεταβλητής (δηλαδή ισχύει Ψ(ί) = 0 όταν t < 0) ορίζεται ως:

Ψ(εγ)= π >0
0
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Ο μετασχηματισμός Laplace-Stieltjes (LST) μιας συνάρτησης κατανομής μιας 

αυθαίρετα μη αρνητικής τυχαίας μεταβλητής συμμερίζεται πολλές από τις ιδιότητες 

της πιθανογεννήτριας συνάρτησης μιας αυθαίρετα μη αρνητικής τυχαίας μεταβλητής 

που παίρνει ακέραιες τιμές και αυτό το γεγονός είναι που της προσδίδει ξεχωριστή 

σημασία στη θεωρία ουρών.

Ένα πολύ χρήσιμο συμπέρασμα της θεωρίας ουρών είναι η σχέση που συνδέει 

την πιθανογεννήτρια συνάρτηση ενός αριθμού γεγονότων που εμφανίζονται σύμφωνα 

με μια διαδικασία Poisson κατά τη διάρκεια ενός χρονικού διαστήματος του οποίου η 

διάρκεια είναι μια τυχαία μεταβλητή και το μετασχηματισμό Laplace-Stieltjes της 

συνάρτησης κατανομής της διάρκειας του χρονικού διαστήματος. Πιο συγκεκριμένα, 

ας υποθέσουμε ότι γεγονότα εμφανίζονται σύμφωνα με μια διαδικασία Poisson 

πυκνότητας λ και ας είναι Pj η πιθανότητα ακριβώς j γεγονότα να συμβαίνουν κατά 

τη διάρκεια ενός χρονικού διαστήματος του οποίου η διάρκεια είναι μια τυχαία 

μεταβλητή με συνάρτηση κατανομής Ψ(ί) και Ψ*(ί) ο LST της. Τότε ως γνωστό:

(3.3)

Αν η κατανομή { Pj} έχει την πιθανογεννήτρια συνάρτηση

g{z)=YJPjzJ
j=ο

(3.4)

τότε ισχύει:

g(z) = Ψ*(λ - λζ). (3.5)

Εξάλλου ορίζουμε:

V: τη χρονική διάρκεια της διακοπής (τυχαία μεταβλητή),

Q: τον αριθμό των φουρνιών που φτάνουν κατά τη διάρκεια μιας διακοπής 

(τυχαία μεταβλητή),
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U: τον αριθμό των πελατών (μονάδων) που φτάνουν κατά τη διάρκεια μιας 

διακοπής (τυχαία μεταβλητή),

Ι„: τον αριθμό των αρχικών πελατών που είναι παρόντες όταν αρχίζει η

εξυπηρέτηση, όταν ο η χρησιμοποιείται σαν τιμή ελέγχου (τυχαία μεταβλητή),

x/(,) = Ρ{ X. + Χ2 + ...+ Xj = j}, την πιθανότητα να υπάρχουν j πελάτες σε i 

φουρνιές.

Από αυτούς τους ορισμούς, λαμβάνουμε τις ακόλουθες σχέσεις:

(α) Λόγω της (3.3) και συμβολίζοντας με qj την πιθανότητα να φτάνουν ϊ 

φουρνιές κατά τη διάρκεια μιας διακοπής με συνάρτηση κατανομής V(t) έχουμε:

“dVif) (3.6)

Όμως, για τον υπολογισμό του χρησιμοποιούμε την ακόλουθη ισοδύναμη 

έκφραση:

/!
(3.7)

όπου V*(l) (λ) είναι η ϊ-στή παράγωγος της LST της V ως προς λ.

(β) Η πιθανότητα j πελάτες να φτάσουν κατά τη διάρκεια μιας διακοπής δίνεται 

από τη σχέση:

ι=0
j = 0,1,2,.

όπου xo*(0) ορίζεται να είναι ίσο με 1.

Παρακάτω θα υπολογίσουμε τις δύο πρώτες ροπές του U, στηριζόμενοι στο εξής 

λήμμα:

ΛΗΜΜΑ 1: Η τηθανογεννήτρια συνάρτηση του U δίνεται από τον τύπο 

U(z) = V* (λ-λΧ(ζ)).
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ΑΠΟΔΕΙΞΗ: Εξ ορισμού της πιθανογεννήτριας συνάρτησης ισχύει,

^(ζ)=Σ ujz1 = Σ έ <ijxTzJ = Σ Σ = Σ Μ*)}' = β(^(^)) (3.8)
j-0 y=0 /=0 /=0 j=i ι=0

Από τις σχέσεις (3.3), (3.4), (3.5) και (3.6), όμως, ισχύει Q(z) = ν*(λ - λζ). Από 

την τελευταία σχέση και από την (3.8) προκύπτει η ζητούμενη σχέση. □

Από το Λήμμα 1 και παραγωγίζοντας το U(z) ως προς ζ, λαμβάνουμε την πρώτη 

και τη δεύτερη ροπή της U:

u(,) = E(U) = λΕ(ν)χ(Ι), (3.9)

u(2) = E(U(U - 1)) = (λ χ(,))2 Ε (V2) + λ x(2)E(V). (3.10)

Το ακόλουθο αποτέλεσμα, που δηλώνεται στο Θεώρημα 1 εκφράζει την 

πιθανογεννήτρια συνάρτηση της Ι„, δηλαδή, τον αριθμό των αρχικών πελατών που 

είναι παρόντες όταν αρχίζει η εξυπηρέτηση:

ΘΕΩΡΗΜΑ 1:

'.(*)=Στ^'Μ*Η}
J.I I-"ο

+
1 -Un

η = 1,2,... (3.11)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ: Στηριζόμενοι στον αριθμό των πελατών που φτάνουν κατά τη 

διάρκεια της πρώτης διακοπής, λαμβάνουμε μια αναδρομική (recursive) εξίσωση η 

οποία μας δίνει την Ρ{ Ι„ = k}, με τον παρακάτω τρόπο:

k~n· " = (3.12)
j=0

Αν στην (3.12) αναλύσουμε το άθροισμα, μεταφέρουμε τον όρο uo Ρ{ In = k} στο 

πρώτο μέλος, βγάλουμε κοινό παράγοντα την Ρ{ In = k} και διαιρέσουμε και τους δύο 

όρους της εξίσωσης με 1 - uo παίρνουμε:

24



p{l„ =*} = ^u°p{ln_j= k-j}+u°, k>n,n = \,2,.άπου w° =-^— (3.
y=i 1 “ uo

13)

Λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία σχέση, σε συνδυασμό με τον ορισμό της 

πιθανογεννήτριας συνάρτησης:

® η~\

ε(*)=Σώ.=*k‘ =ΣΣ»:Η^^-ί>; k =
k-n k-n I j-1

77— 1 00

= Σω;ζνΣρ{/η-> = +Σμ*ζ* =
>=1 k-n k-n

=Σω>' (*)-11+ΣΧ**
;=1 *=1

αποδεικνυεται η σχέση (3.11). □

Χρησιμοποιώντας την (3.11) λαμβάνουμε τις πρώτες και δεύτερες ροπές του Ι„:

ι η-1 ,.(ΐ)

1-ι/0“ί 1-«0
η = 1,2,. (3.14)

1 Λ-1 -.(2)
ί} =£('„(/„ -0) = Τ^Σ"^2^ +ΐϊ) + τ!ί—, " = U,.. (3.15)

1-Moy^i l-«n

Β.1 ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 
W(p’,)n ΚΑΙ W(p’2)„

Για να καθορίσουμε το μέσο χρόνο αναμονής μιας αυθαίρετης μονάδας κατά τη 

διάρκεια της φάσης 1, ac θεωρήσουμε έναν αυθαίρετο πελάτη (test customer) που 

φτάνει κατά τη διάρκεια της φάσης 1 (αρχικός πελάτης). Γενικά, ο αριθμός των 

πελατών που είναι παρόντες όταν αρχίζει η εξυπηρέτηση δίνεται από την τυχαία 

μεταβλητή Ι„. Για το συγκεκριμένο κύκλο που περιέχει τον αυθαίρετο πελάτη (test
ο

customer), ας είναι Ι„ ο αριθμός των πελατών που είναι παρόντες όταν αρχίζει η 

εξυπηρέτηση. Τότε ο μέσος αριθμός των πελατών, ν„, που βρίσκονται μπροστά από 

τον test customer είναι:

ν,=Σ^Ρ{ΐ>Α (316)
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όπου

4;=y}=ZiWl

Επομένως, από τις εξισώσεις (3.16) και (3.17), έχουμε:

(3.17)

νη (3.18)

Μια γνωστή ιδιότητα της διαδικασίας Poisson, είναι η PASTA. Σύμφωνα με 

αυτήν: αν ο μέσος χρόνος μεταξύ παρακείμενων αφίξεων σε μια διαδικασία Poisson 

είναι λ'1, τότε ένας αυθαίρετος πελάτης που φτάνει σε μια τυχαία στιγμή θα δει ότι ο 

χρόνος που περνάει μεταξύ της τυχαίας στιγμής της άφιξής του και τη χρονική άφιξη 

του επόμενου πελάτη, έχει επίσης την ίδια μέση τιμή λ’1. Επειδή, λοιπόν, οι αφίξεις 

Poisson βλέπουν τους μέσους όρους του χρόνου, η άφιξη της φουρνιάς που περιέχει 

την τεστ μονάδα βλέπει το μέσο αριθμό των πελατών στην ουρά κατά τη διάρκεια της 

φάσης 1, Q„, κατά μέσο όρο. Αν εμείς μπορέσουμε να εκτιμήσουμε το μέσο αριθμό 

των πελατών β„, που αποτελούν τη φουρνιά αυτή και που βρίσκονται μπροστά από 

την τεστ μονάδα, τότε μπορούμε να βρούμε τον Qn από τη σχέση:

Qn V„ - βη. (3.19)

Ο όρος βη λαμβάνεται με παρόμοια μέθοδο με αυτήν που χρησιμοποιήσαμε για 

να βρούμε τον ν„: ας συμβολίσουμε με Χ° τον αριθμό των πελατών μέσα στη φουρνιά 

που περιέχει τον τεστ πελάτη. Τότε ο μέσος αριθμός των πελατών που βρίσκονται 

μπροστά από τον test customer μέσα στη φουρνιά αυτή είναι:

β,-Ιψ^-Α-Σ
Μ

j-\JP{X = j}_ x(2)
2 ^ 2χ(1)'

(3.20)

Οι εξισώσεις (3.18), (3.19) και (3.20) δίνουν:

νί'

X
X

(2)Ν
ω · (3.21)
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Από το βασικό θεώρημα του Little έχουμε την εξίσωση Q„ = λχ(1) Wip l)n, την 

οποία όταν τη λύσουμε ως προς το V/P,i)n, δηλαδή το μέσο χρόνο αναμονής του τεστ 

πελάτη κατά τη διάρκεια της φάσης 1, και λόγω της (3.21) παίρνουμε:

ψ(ρ·1)νψ η

λ·(2) Χ(2η 
" _ _ χ _

/Ο) Χ(·)
\‘n Χ )

λχ0) (3.22)

Ο μέσος χρόνος αναμονής αυτής της τεστ μονάδας κατά τη διάρκεια της φάσης 2 

μπορεί τώρα να εξαχθεί εύκολα:

wW = v,E(s)='-±-
,fE(s)

2 i0) (3.23)

Τελικά, η σχέση (3.2) εξαιτίας των (3.22) και (3.23) γίνεται:

Wf =■

1(7<2)_*<2)Ϊ
2 /'■) *<·>

- +
i«£(S)

2/0) (3.24)

Β.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ TO Ws

Για να προσδιορίσουμε το μέσο χρόνο αναμονής για τις δευτερεύουσες μονάδες 

σημειώνουμε, καταρχήν, ότι ο χρόνος αναμονής τους στο σύστημα εμφανίζεται μόνο 

κατά τη διάρκεια των φάσεων 2 και 3. Επιπλέον, σημειώνουμε ότι όσον αφορά 

αυτούς τους πελάτες, η φάση 2 αντιπροσωπεύει μια περίοδο "διακοπής" κατά την 

οποία οι δευτερεύουσες μονάδες που φτάνουν βρίσκουν τον υπηρέτη απασχολημένο 

να προσέχει τις αρχικές μονάδες. Επίσης, η φάση 3 αντιπροσωπεύει μια busy period 

για τις δευτερεύουσες μονάδες. Ας συμβολίσουμε με Τ„ τη διάρκεια της φάσης 2, η 

οποία είναι η περίοδος διακοπής για τις δευτερεύουσες μονάδες. Πρώτα θα 

προσδιορίσουμε τις πρώτες και δεύτερες ροπές του Τ„. Γιαυτό, σημειώνουμε ότι το Τ„ 

είναι ένα άθροισμα των χρόνων εξυπηρέτησης των αρχικών πελατών και μπορεί να
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εκφραστεί ως: Τη = Si + S2 +...+ Si„. Ο μετασχηματισμός Laplace-Stieltjes του Τη 

δίνεται, τότε, από τη σχέση:

=*} = /.(ϊ'(4 (3.25)
k-n

Παραγωγίζοντας την (3.25), λαμβάνουμε:

E(Tn) = i(,)nE(S) (3.26)

Ε(Τ2Π) = i(2)n(E(S))2 + i(l)nE(S2) (3.27)

Έχοντας προσδιορίσει τις πρώτες και δεύτερες ροπές του Τ„, μπορούμε τώρα να 

βρούμε το Ws„ χρησιμοποιώντας το Λήμμα 2, το οποίο είναι ευρέως γνωστό στη 

βιβλιογραφία των ουρών.

ΛΗΜΜΑ 2: Θεωρήστε ένα μοντέλο Μ*/G/1 με διακοπές όπου ο υπηρέτης αρχίζει 

μια διακοπή τυχαίας διάρκειας Τ κάθε φορά που το σύστημα γίνεται άδειο. Αν ο 

υπηρέτης βρει τουλάχιστο μια μονάδα στο τέλος της διακοπής, αρχίζει να εξυπηρετεί 

τους πελάτες μέχρις ότου η ουρά αδειάσει. Αν ο υπηρέτης δε βρει πελάτες να 

περιμένουν στο τέλος της διακοπής, κάνει αμέσους ακόμα μια διακοπή. Ο ρυθμός 

αφίξεων, το μέγεθος της ουράς και ο χρόνος εξυπηρέτησης για μια μονάδα υποτίθεται 

ότι ακολουθούν τις γενικές μας παρατηρήσεις. Τότε, ο μέσος χρόνος αναμονής, W, για 

μια τυχαία μονάδα δίνεται από τον τύπο

w0.28)
2 Εψ) 2(1- ρ) 2χ(,)

όπου ρ = hc(i)E(S).

Θέλοντας να ερμηνεύσουμε τη σχέση (3.28), παρατηρούμε ότι το δεύτερο μέλος 

της αποτελείται από τρεις όρους ο πρώτος όρος εκφράζει τον υπόλοιπο μέσο χρόνο 

ζωής μιας διακοπής (mean residual life time of a vacation), δηλαδή το χρόνο που 

απομένει μέχρι το τέλος της διακοπής, ο δεύτερος όρος το μέσο χρόνο αναμονής μιας 

φουρνιάς στο αντίστοιχο σύστημα Μ/G/l και ο τρίτος το μέσο χρόνο αναμονής του
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τεστ πελάτη μέσα σε μια φουρνιά. Άρα, λοιπόν, ο μέσος χρόνος αναμονής,W, μιας 

τυχαίας μονάδας συντίθεται από αυτούς τους τρεις χρόνους.

Αντιστοιχίζοντας το χρόνο Τ° με τον Τ„ (τη διάρκεια της φάσης 2) και το W με το 

Wsn η (3.28) γίνεται:

" 2Ε(ΤΠ) 2(1 -ρ) 2χ(,)

Η τελευταία σχέση, εξαιτίας των (3.26) και (3.27), γίνεται:

2i<‘> 2fl(l-p)
(3.29)

Β.3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ Νρ„ ΚΑΙ Ν*η

Για να υπολογίσουμε τα Νρη και Ν*η, πρώτα βρίσκουμε τον αριθμό των πελατών 

που εξυπηρετούνται σε μια busy περίοδο. Ας συμβολίσουμε με Μ, τον αριθμό των 

πελατών που εξυπηρετούνται σε μια busy περίοδο αρχίζοντας με 1 μονάδα στο 

σύστημα και με Μ(ζ) την πιθανογεννήτρια συνάρτηση του Μ. Τότε, στηριζόμενοι 

στον τύπο (3.5) είναι εύκολο να διαπιστώσουμε ότι ισχύει:

M(z) = zS* (λ - λΧ(Μ(ζ)). (3.30)

Αν δηλώσουμε με Μ„, τον αριθμό των πελατών που εξυπηρετούνται σε μια busy 

περίοδο στη Ν-πολιτική και με Μ„(ζ) την πιθανογεννήτρια συνάρτησή του, τότε η 

Μ„(ζ) μπορεί να εκφραστεί εξορισμού ως:

Μ,(Α=Σρ{'- = /.(w(r)> (3.3ΐ)

Παραγωγίζοντας την (3.31) ως προς ζ, παίρνουμε το μέσο αριθμό πελατών που 

εξυπηρετούνται σε μια busy period (ή σε έναν κύκλο), Ν„, ως:

Ν,
29

(3.32)



Επειδή εξορισμού είναι ευνόητο ότι

Νρ =ΐ(,)I'* η 1 η

το >Γη μπορούμε να το υπολογίσουμε ως:

(3.33)

Ν* =Ν- N?
π η "

(3 32).{3 .33)
Ρ .·(»)

ι-ρ
(3.34)

Επομένως, η αρχική μας εξίσωση (3.1), εξαιτίας των (3.33) και (3.34) γίνεται:

W„ = (l-p)Wp„ + pWsn, (3.35)

Τέλος, από τις εξισώσεις (3.22), (3.23), (3.29) και (3.35), λαμβάνουμε με 

στοιχειώδεις πράξεις άλγεβρας, την τελική έκφραση για το χρόνο W„, όπως 

δηλώνεται από το Θεώρημα 2:

ΘΕΩΡΗΜΑ 2: Ο μέσος χρόνος αναμονής, W„, για τη Ν-πολιτική του hf/G/l 

συστήματος ουρών με διακοπές δίνεται από τον τύπο

τ £(s)i /f *(2) "I λ U(1)4s2)+ *(2)(4?))21
2P U° χ(1Ί 2p(l - p)

(3.36)

Ας συμβολίσουμε με B„, την busy period, η οποία είναι το άθροισμα των φάσεων 

2 και 3 και ας είναι Β*„(ζ), ο μετασχηματισμός Laplace-Stieltjes της Β„. Έχει 

αποδειχθεί στη διεθνή βιβλιογραφία ότι ο μετασχηματισμός Laplace-Stieltjes της 

busy period που αρχίζει με έναν πελάτη δίνεται από τη σχέση:

Β*(ζ) = δ*(ζ + λ - λΧ(Β*(ζ))), (3.37)

και ότι ο LST της busy period που αρχίζει με κ πελάτες στο σύστημα εκφράζεται ως 

(Β*(ζ))κ. Συνεπώς, ο LST της busy period στη Ν-πολιτική είναι:

Κ(ζ)=ΣΗι. =φ’(ζ))/=ι.{Β'(ζ)) (3.38)



Από την (3.37), λαμβάνουμε τη μέση busy period που αρχίζει με έναν πελάτη στο 

σύστημα (n = 1):

Παραγωγίζοντας την (3.38) ως προς ζ και με τη βοήθεια της (3.39), παίρνουμε 

την προσδοκώμενη διάρκεια της busy period στη Ν-πολιτική (η οποία όπως είπαμε 

παραπάνω είναι το άθροισμα των φάσων 2 και 3):

Κατά τη διάρκεια της φάσης 1, ο προσδοκώμενος αριθμός των αφίξεων είναι i(1)„ 

και ο αριθμός αφίξεων λχ(1). Επομένως, η προσδοκώμενη διάρκεια της φάσης 1, 1„, 

υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο:

Χρησιμοποιώντας το τελευταίο συμπέρασμα και την εξίσωση (3.40), 

υπολογίζουμε τη μέση διάρκεια, χ„, ενός κύκλου στη Ν-πολιτική:

ι-ρ
(3.39)

(3.40)

Λτ(ι) 1 -ρ (1 -ρ)λχ('ν
(3.42)
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Γ. Ν-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ

Η γενική μέθοδος που θα χρησιμοποιήσουμε για να υπολογίσουμε ioWn για την 

περίπτωση της Ν-πολιτικής χωρίς διακοπή, είναι βασικά όμοια με αυτή που 

χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση της Ν-πολιτικής με διακοπή. Οι περισσότερες 

εξισώσεις που χρησιμοποιήθηκαν στην προηγούμενη τιαράγραφο, ισχύουν 

φυσιολογικά και τώρα. Οι μόνες εκφράσεις οι οποίες είναι διαφορετικές σε αυτήν την 

περίπτωση, είναι αυτές που αφορούν τα Ι„(ζ), f \ και i(2)„. Αυτό είναι ευνόητο αφού 

στη συγκεκριμένη πολιτική ο υπηρέτης ενεργοποιείται μόλις στο σύστημα φτάσει η 

φουρνιά εκείνη, στην οποία ο αριθμός των αρχικών πελατών γίνει ίσος ή μεγαλύτερος 

του η, ενώ στη Ν-πολιτική με διακοπή, ο αριθμός των αρχικών πελατών μπορεί να 

γίνει ίσος ή μεγαλύτερος του η, πολύ πριν ο υπηρέτης ενεργοποιηθεί.

Η πιθανογεννήτρια συνάρτηση του Ι„, η οποία παράγει τα ΐ(|)„ και ΐ(2)„, 

εκφράζεται από το θεώρημα:

ΑΠΟΔΕΙΞΗ: Στηριζόμενοι στον αριθμό των πελατών της πρώτης άφιξης, 

λαμβάνουμε την αναδρομική εξίσωση που παράγει την Ρ{1„ - k} ως εξής:

ΘΕΩΡΗΜΑ 3:

η-1
(3.43)

π-1

k>n, η = 1,2... (3.44)

Εξαιτίας της (3.44), η πιθανογεννήτρια συνάρτηση του Ι„ είναι:

= ΣΧ^{Ιη-ΑΖ)-λ)+Χ(4

και η απόδειξη ολοκληρώθηκε. □
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Από την (3.43), μπορούμε να πάρουμε τις πρώτες και δεύτερες ροπές του Ι„ ως:
77 — 1

;(') -= Σ 0)
n-j + χ (1) η = 1,2. (3.45)

j=ι

,·(*> η = 1,2... (3.46)
>=1

Τώρα, μπορούμε να λάβουμε τα W’n, W^, Νρ„ και Ν*„ ακριβώς με την ίδια 

διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, με τη διαφορά ότι οι εκφράσεις των i(l)n 

και i(2)„ θα αντικατασταθούν από τις (3.45) και (3.46).

Δ. ΑΡΙΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ Ν-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οι Hyo-Seong Lee και Μ.Μ. Srinivasan, βρήκαν την τιμή του η που παράγει την 

άριστη στάσιμη Ν-πολιτική (με/χωρίς διακοπή). Τα τρία κόστη, r, R, h συνεχίζουν να 

συμβολίζουν τα running, switching, holding costs, αντίστοιχα. Όπως και πριν, για να 

βρούμε την άριστη Ν-πολιτική, πρώτα θα βρούμε το προσδοκώμενο κόστος ανά 

μονάδα χρόνου για μια δεδομένη τιμή του η και μετά θα υπολογίσουμε την τιμή του η 

που ελαχιστοποιεί αυτό το κόστος.

Πρώτα από όλα, θα δημιουργήσουμε τη σχετική συνάρτηση (ρυθμού) 

συνολικού κόστους. Από τη στιγμή που η προσδοκώμενη διάρκεια ενός κύκλου είναι 

& (τύπος (3.42)), το προσδοκώμενο switching cost ανά μονάδα χρόνου είναι λογικά 

R / fo. Ομοίως, από τον κανόνα του Little, ο μέσος αριθμός πελατών στο σύστημα, 

περιλαμβανόμενου και του πελάτη που εξυπηρετείται, κατά τη διάρκεια ενός κύκλου 

είναι λχ(,>\νη + ρ και άρα το προσδοκώμενο holding cost ανά μονάδα χρόνου κατά τη 

διάρκεια ενός κύκλου είναι 1ι(λχ(1)\ν„ + ρ).Επειδή το μέρος του χρόνου που ο 

υπηρέτης είναι παρόν στην ουρά είναι κατά μέσο όρο ρ, το προσδοκώμενο κόστος 

ανά μονάδα χρόνου εξαιτίας αυτού του παράγοντα είναι rp. Από τα παραπάνω, 

αντιλαμβάνεται κανείς, ότι η προσδοκώμενη συνάρτηση (ρυθμού) συνολικού 

κόστους, C(n), χρησιμοποιώντας το η σαν τιμή ελέγχου, είναι:

c(«)= R
— +

Χη

h{te{x)Wn (3.47)
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Στο σημείο αυτό και προτού συνεχίσουμε την ανάλυσή μας θα συνδέσουμε τους 

τύπους (2.1) και (3.47). Ο τύπος (2.1), φυσικά, είναι μια ειδική περίπτωση του (3.47), 

αφού ισχύει μόνο στην περίπτωση της Ν-πολιτικής χωρίς διακοπή και μόνο για 

αφίξεις κατά άτομα κι όχι κατά φουρνιές (ουρά Μ/G/l). Αντίθετα, ο τύπος (3.47), 

ισχύει για τη Ν-πολιτική με/χωρίς διακοπή και γενικά για αφίξεις κατά φουρνιές 

(ουρά Mx/G/1).

• Μια πρώτη επισήμανση είναι ότι οι Hyo-Seong Lee και Μ.Μ. Srinivasan δε 

θεωρούν dormant costs, όπως ο Heyman. Επομένως θέτοντας γ° = 0, στη (2.1), ο όρος 

r + (r - r°)p γίνεται pr, που προφανώς είναι ο τρίτος όρος της (3.47).

• Μια σημαντική παρατήρηση που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι, στην 

περίπτωση που έχουμε αφίξεις κατά άτομα κι όχι κατά φουρνιές, ισχύουν προφανώς 

οι τύποι: x(l) = 1 (αφού το μέγεθος της φουρνιάς είναι 1) και χ(2) = 0. Θέτοντας αυτές 

τις τιμές στους τύπους (3.45) και (3.46) της προηγούμενης παραγράφου, για την 

περίπτωση της Ν-πολιτικής χωρίς διακοπή, έχουμε i(I)„ = η και i(2)n = η(η - 1). Με 

αυτές τις τιμές ο τύπος (3.42) γίνεται:

_ η

*'"0-/>)*'

Αν λοιπόν, αντικαταστήσουμε τον τύπο αυτόν στον όρο R / χο της (3.47), 

λαμβάνουμε τον όρο:

η

που είναι ακριβώς ο τρίτος όρος της σχέσης (2.1).

• Μένει να αναλύσουμε τον όρο Η(λχ(,)\ν„ + ρ) της (3.47). Γιαυτόν το σκοπό θα 

χρησιμοποιήσουμε τον τύπο (3.36) του Θεωρήματος 2, τον οποίο και θα 

αντικαταστήσουμε στον παραπάνω όρο. Τότε, έχουμε:
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2P *0)y 2p(\-p) ■ + P\ =

,,fMs)f "<"-!) O'! , Λ2Ufr*)+ Q(g(S»21 1
1 2p t « lj 2p(l-p) j

P==(S)hf — + ^pgfc2) + J = / Λ-1 + A2e(s2)
2 2p(l-p) + P = h

2 2(1 -p)
+ p =

= h
η-1 /12ίσ2+£(5)2) "j /

2 + 2(1 -p) +P =A
n-\ | fj\ + a2p2)E{s)2\

2(1-p) + P

= h η-1 Α2£(5)2(ΐ + σ2ρ2)
2 + 2(1-p)

= /i n-1 , p2(i + <tV) Λ
2(1-p)

+ p

= hLn = h(L + (η -1) / 2), που είναι φυσικά ο δεύτερος όρος της (2.1). Φυσικά, για την 

παραπάνω απόδειξη χρησιμοποιήσαμε ότι: x(1) = 1, χ(2) = 0, ΐί,)η = η, i*2)n = η(η - 1), 

p=XE(S) και E(S) = 1/μ.

Δείξαμε, λοιπόν, πως ο τύπος (3.47) των Hyo-Seong Lee και Μ.Μ. Srinivasan, 

μετατρέπεται στον τύπο (2.1) του Heyman, στην περίπτωση που έχουμε αφίξεις κατά 

άτομα (δηλαδή Χ=1) και δεν έχουμε διακοπή.

Συνεχίζοντας τώρα την ανάλυσή μας, θα βρούμε τη συνάρτηση (ρυθμού) του 

ολικού κόστους για την Do-nothing policy. Σκεφτόμενοι όπως και στις προηγούμενες 

περιπτώσεις, θέτουμε στην (3.47) r = R = 0 και ρ =1 και λαμβάνουμε:

C(0) =r + Η{λχ(λ)Ψη +1) (3.48)

Όπως και πριν, θα βρούμε το άριστο η* που ελαχιστοποιεί την (3.47) και η C(n*) 

θα συγκριθεί με την C(0), για να λάβουμε το ελάχιστο κόστος. Εδώ, πρέπει να 

επισημάνουμε, ότι η μέθοδος που ακολουθούν οι δύο συγγραφείς, διαφέρει από τη 

μέθοδο του Heyman, που είδαμε στις προηγούμενες παραγράφους. Πιο 

συγκεκριμένα, ενώ ο Heyman βρήκε το άριστο η* που ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση 

κόστους, παραγωγίζοντάς την ως προς η και θέτοντας την παράγωγο ίση με το 0, οι
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Hyo-Seong Lee και M.M. Srinivasan, βρίσκουν το άριστο η με έναν αλγόριθμο, τον 

οποίο και θα αναλύσουμε στη συνέχεια.

Από τους τύπους (3.36) και (3.47) και έπειτα από κάποια στοιχειώδη άλγεβρα, 

βρίσκουμε:

h .(2) α + ι

c.—, οπού (3.49)

α = (ΐ-^Α και (3.50)

ί λ[λ{χ(χ))2 E(s2)+ X(2)E(S)1 x(2) 1,
= Γ 2(1-ρ)--------U1 + P~2xajh*fir'

(3.51)

Θέτοντας

cη

α+ / (2)

;(')
(3.52)

μπορούμε να γράψουμε C„ = c„ + b. Επειδή το b είναι μια σταθερά, ανεξάρτητη της 

πολιτικής η (στην (3.51) δεν υπάρχει όρος που να εξαρτάται από το η), είναι ικανό για 

να χαρακτηρίσει το c„. Η αναδρομική φύση των όρων ί(1)„ και ί(2)„ κάνει πολύ 

δύσκολο το γεγονός να χαρακτηρίσουμε το c„ ως προς την κυρτότητά του ή ως προς 

την ύπαρξη μοναδικού ελάχιστου της συνάρτησης κόστους c„ (unimodality). Όμως, 

θα δείξουμε τώρα ότι η συνάρτησηκόστους c„, έχει ένα ειδικό χαρακτηριστικό το 

οποίο είναι ικανό να μας οδηγήσει στην εύρεση ενός ολικού ελάχιστου. Αυτό το 

χαρακτηριστικό είναι ότι, στη διαδικασία υπολογισμού (αλγόριθμος) της c„, n=l ,2,..., 

το πρώτο τοπικό ελάχιστο που βρίσκεται είναι το ολικό ελάχιστο. Αυτό το γεγονός 

δηλώνεται παρακάτω στο Θεώρημα 3. Πριν δηλώσουμε και αποδείξουμε το 

Θεώρημα αυτό, θα αναπτύξουμε κάποιες ιδιότητες που έχουν οι όροι i(,)n και i(2)n. 

Αυτές οι ιδιότητες δεν είναι αναγκαίες μόνο για τη απόδειξη του Θεωρήματος 3, αλλά
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χρησιμοποιούνται για να μειώσουν σημαντικά την ποσότητα των πράξεων που 

απαιτούνται για τον υπολογισμό του όρου i(I)„.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1:

(a) i(I)„>i(I)m, Vη >m, m=l,2,... (3.53)

(b) i(2)n>i(2)m, Vn >m, m=l,2,... (3.54)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ: Παρατηρούμε ότι χρειάζεται να δείξουμε ότι i(1)„ > ί(,)„-ι και

i(2)„>i(2)n-i για η>0. Αυτό μπορεί εύκολα να αποδειχθεί για το η, χρησιμο7ΐοιώντας τις 

εξισώσεις (3.14) και (3.15) (ή τις (3.45) και (3.46)), αντίστοιχα. □

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 2:

;(2)_;(2) ;(2) _ ;(2)
(a) -fc-:g-= ™ + 2m, Vn>in, m = 1,2,... (3.55)

l π I π 1 1 n-m

;(2)_/(2) i(2)_/(2)
/L\ #m+1 \ *n >m

/(') _ /Ο) '.·(>) _.·0)
*n *m+1 * m

Vw)m +1, w = l,2,... (3.56)

Η απόδειξη της ιδιότητας υπάρχει στο άρθρο των Hyo-Seong Lee και Μ.Μ. 

Srinivasan, “CONTROL POLICIES FOR THE Mx/G/1 QUEUEING SYSTEM” 

σελ.719-720.

Στο σημείο αυτό πρέπει να παρατηρήσουμε ότι, η ιδιότητα 1 προϋποθέτει ότι τα 

i(1)n και i(2)n είναι αύξουσες συναρτήσεις του η. Η ιδιότητα 2 επίσης, χρησιμοποιείται 

για να υπολογιστεί το ΐ(2)„ ευκολότερα. Τώρα θα παρουσιάσουμε το κύριο 

αποτέλεσμα αυτής της ενότητας, που μας δίνει το χαρακτηριστικό της συνάρτησης 

κόστους, c„.

ΘΕΩΡΗΜΑ 4: Αν ισχύει q+/ >c*. τότε cm >c*, Vm > k >0.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ: Η απόδειξη θα γίνει με εις άτοπο απαγωγή. Έτσι, ας υποθέσουμε 

ότι 3m: m > k + 1 και cm < c*. Τότε, λόγω της (3.52) και των υποθέσεων του 

Θεωρήματος, ισχύουν οι κάτωθι ανισότητες:

(/)
β+-**;■ι α+h ;(2) 

2
;0)**+ι

>-
ι

ύ2)

αο

h .(2) h .(2)α λ—1\ ’ a + -rj’ 
2 2 m

(3.57λ)

(3.57 .b)
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Σε αυτό το σημείο θα επικαλεστούμε μια ιδιότητα των θετικών αριθμών: Για τους 

θετικούς αριθμούς φ, χ, ψ, ω με φ/χ > ψ/ω, μπορεί να δειχθεί ότι ισχύει ότι αν φ >ψ και 

χ>ω, τότε

φ-ψ^ψ
χ-ω ω

Αν θέσουμε:

α + | »£! = <Ρ, *'ί?ι =Χ> a +|,if1 = ψ και = ω

τότε εξαιτίας των σχέσεων (3.53), (3.54), (3.57.α) και της ιδιότητας των θετικών 

αριθμών που προαναφέραμε ισχύει:

φ-ψ^ψ ^ 
χ-ω ω

h ϊ (2)*+1
2 /

h -(2)
_,·(2) β+·,-*Γ_Λ_\__ 2__

•0)'
*+1 -ι ,-(>)

= c. (3.58)

Ομοίως εργαζόμενοι, από τις (3.53), (3.54), (3.57.α) και (3.57.β) λαμβάνουμε:

h .(2)
2 ____ \ lm ‘k+\ η

;(1) cm/ .(1) .(1) 2' (3.59)

Από τις (3.58), (3.59) και την υπόθεση ότι cm < Ck, παίρνουμε:

r(2)*+ι
Μ*+1

_/(2) ί(2)_/(2)
‘k \ lk+1

Γ7όί; ,·(>) _ ,·(>) (3.60)

Παρατηρώντας ότι τόσο οι αριθμητές, όσο και οι παρονομαστές είναι θετικοί και 

στα δύο μέλη της ανισότητας (3.60), μπορούμε να γράψουμε:

38



(3.61)
•(2) -(2) ,·(2) -(2)

*k \ *m *λ+1
·0);,·0)_:(1)*.» * L ·. «t.i

To συμϊΐέρασμα αυτό όμως, βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την ιδιότητα 2(b). 

καταλήξαμε λοιπόν σε άτοπο, κι αυτό εξαιτίας της υπόθεσης που δεχτήκαμε στην 

αρχή της απόδειξης, ότι δηλαδή ισχύει οΤΙ1<εΐ(μεηι>1ί + 1. Άρα, ισχύει cm > Ck, 

Vm>k. □

Ένα τελευταίο σχόλιο που θα μπορούσαμε να κάνουμε πριν δώσουμε τον 

αλγόριθμο εύρεσης της άριστης πολιτικής, είναι ότι για να υπολογίσουμε το ϊ(2)„, 

χρησιμοποιούμε την ιδιότητα 2, αντί των αντίστοιχων αναδρομικών εξισώσεων (3.15) 

και (3.46). Επίσης, σημειώνουμε ότι άπαξ και υπολογιστεί το ί(|)„, το i(2)„ (και άρα το 

Cn) υπολογίζεται εύκολα χρησιμοποιώντας την εξίσωση (3.55). Επομένως, ο όρος ϊ(|)„ 

είναι ο μόνος ο οποίος πρέπει να υπολογιστεί με τις αναδρομικές εξισώσεις (3.14) και 

(3.45). Βλέπουμε λοιπόν ότι ο υπολογισμός των πράξεων μειώνεται σημαντικά με την 

παραπάνω ανάλυση.

Το παραπάνω σχόλιο μαζί με το Θεώρημα 4, παράγουν μια εξαιρετικά απλή 

διαδικασία εύρεσης της άριστης στάσιμης πολιτικής: υπολογίζεται διαδοχικά η 

συνάρτηση c„, αρχίζοντας τον αλγόριθμο με n = 1, μέχρι να βρεθεί ένα σημείο στο 

07ioio η συνάρτηση κόστους cn, αρχίσει να γίνεται αύξουσα για πρώτη φορά. Έ7ΐειτα 

η συνάρτηση στο σημείο αυτό συγκρίνεται με τη Do-nothing συνάρτηση και η 

μικρότερη από αυτές δίνει τη βέλτιστη πολιτική.

• ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ

(α) Βρες το η* που ελαχιστοποιεί τη c„.

0. Θέσε k = 1. Υπαλόγισε το Ck-

1. Θέσε k = k + 1. Υπολόγισε το Ck.

2. Αν Ck > Ck-i, σταμάτα. Ετπθυμητή τιμή του η είναι το η* = k - 1. Πήγαινε στο 

βήμα (β).

Αλλιώς, πήγαινε στο βήμα 1.

(β) Υπολόγισε τη συνάρτηση Co, της Do-nothing πολιτικής (από την (3.48)).

(γ) Η min{cn*, Co}δίνει την άριστη πολιτική.
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4. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Mx/G/1/K 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΥΡΩΝ

Οι αναλύσεις των μοντέλων που μελετήσαμε στα προηγούμενα καφάλαια, 

αφορούσαν συστήματα ουρών με άπειρο χώρο αναμονής των πελατών. Σε πολλά, 

όμως, πραγματικά συστήματα ουρών ο χώρος αναμονής των πελατών είναι 

πεπερασμένος, όπως για παράδειγμα, σε βιομηχανικά συστήματα ή συστήματα 

επικοινωνίας με κομπιούτερ. Γιαυτόν το λόγο, το μοντέλο ουράς πεπερασμένης 

χωρητικότητας είναι μια πιο ρεαλιστική αντιπροσώπευση του συστήματος.

Στην παρακάτω ανάλυση θα παρουσιάσουμε το Mx/G/1/K σύστημα ουράς, το 

οποίο μελέτησε πλήρως ο Hyo-Seong Lee στο σχετικό άρθρο του, αλλά και άλλοι 

συγγραφείς πριν από αυτόν. Η διαδικασία άφιξης των πελατών και ο τρόπος 

εξυπηρέτησής τους από τον υπηρέτη είναι ίδια με τα αντίστοιχα του καφαλαίου 3. Η 

σημαντική διαφορά με το προηγούμενο κεφάλαιο είναι ότι ο χώρος αναμονής των 

πελατών μπορεί να δεχθεί το πολύ Κ πελάτες. Παρακάτω, θα αναλύσουμε την 

ειδοποιό αυτή διαφορά.

Ο Hyo-Seong Lee θεώρησε την εξής πολιτική ελέγχου φια το συγκεκριμένο 

σύστημα:

Κάθε φορά που ο υπηρέτης ολοκληρώνει και βρίσκει ν πελάτες στο σύστημα, ο 

υπηρέτης κάνει μια σειρά από διακοπές. Οι διάρκειες αυτών των διακοπών είναι 

ανεξάρτητες και ιδανικά κατανεμημένες και δεν εξαρτώνται από τη διαδικασία άφιξης 

όπως εττίσης από τους χρόνους εξυπηρέτησης. Στο τέλος κάθε διακοπής, ο υπηρέτης 

επιθεωρεί το μήκος της ουράς. Αν το μήκος της ουράς εκείνο το χρόνο είναι μικρότερο 

του Ν (Ν < Κ), ο υπηρέτης αμέσως κάνει ακόμα μια διακοπή. Από την άλλη μεριά, αν 

το μήκος της ουράς είναι ίσο ή μεγαλύτερο του Ν, ο υπηρέτης τότε αρχίζει να 

εξυπηρετεί την ουρά μέχρι ο αριθμός των πελατών πέσει σε ν.

Στην ανάλυσή μας θα καλούμε αυτήν την πολιτική ως [ν, Ν]κ πολιτική. Μια 

ακόμα διαφορά της πολιτικής αυτής με τις προηγούμενες, είναι ότι ο υπηρέτης 

εξυπηρετεί την ουρά μέχρις ότου ο αριθμός των πελατών γίνει ν. Από την άλλη, στις 

προηγούμενες αναλύσεις, ο υπηρέτης εξυπηρετούσε την ουρά μέχρις ότου 

εξυπηρετηθούν όλοι οι πελάτες (δηλαδή ν = 0). Φυσικά, αυτά που θα ειπωθούν 

παρακάτω για το συγκεκριμένο μοντέλο, ισχύουν και για ν = 0.
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'Οπως και πριν, πρέπει να γίνει η επιλογή της κατάλληλης πολιτικής που να 

ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση συνολικού κόστους. Η επιλογή θα γίνει ανάμεσα στην 

προαναφερθείσα [ν, Ν]κ πολιτική, την Do-nothing πολιτική, αλλά και στην πολιτική 

κατά την οποία ο υπηρέτης είναι μόνιμα εκτός λειτουργίας (παραγραφοο Α,κεφάλαιο 

2V Η ύπαρξη μιας ακόμα πιθανής άριστης πολιτικής στο συγκεκριμένο μοντέλο, σε 

σύγκριση με τα μοντέλα άπειρης χωρητικότητας, είναι αποτέλεσμα του περιοριστικού 

αριθμού Κ. Η εξήγηση είναι ότι επειδή ο χώρος αναμονής είναι πεπερασμένος, ο 

αριθμός Ν είναι συχνά μικρότερος από τον αντίστοιχο αριθμό η, των προηγούμενων 

πολιτικών. Έτσι, τα holding costs, που εξαρτώνται από το μήκος της ουράς, είναι σε 

αυτήν την περίπτωση σχετικά μικρά συγκρινόμενα με τα running και switching costs. 

Επομένως, η πολιτική κατά την οποία ο υπηρέτης είναι μόνιμα εκτός λειτουργίας, 

συχνά είναι η προτιμότερη στα μοντέλα αυτά. Αντίθετα, στα μοντέλα Mx/G/1 έχουμε 

σχετικά μεγάλα holding costs, συγκρινόμενα πάντα νε τα υπόλοιπα κόστη και γιαυτό 

δεν εξετάσαμε πιο πριν τη συγκεκριμένη πολιτική.

Τα κόστη που θα θεωρήσουμε σε αυτό το κεφάλαιο, όπως και πιο πάνω, είναι τα 

dormant, running και switching costs (r,r και R αντίστοιχα). Αντίθετα, δε θα 

ασχοληθούμε με τα holding costs, γιατί όπως προαναφέραμε, αυτά είναι πολύ μικρά 

σχετικά με τα υπόλοιπα λειτουργικά κόστη. Στο συγκεκριμένο μοντέλο, επίσης, θα 

εισάγουμε και ένα καινούργιο κόστος, Ιο, το οποίο είναι το κόστος για κάθε πελάτη 

που χάνεται (lost customer). Η ανάγκη ύπαρξης ενός τέτοιου κόστους είναι απλή: 

όταν ο αριθμός των θέσεων αναμονής των πελατών είναι περιορισμένος, ένας 

πελάτης θα αναχωρεί από το σύστημα μόλις τελειώσει η εξυπηρέτησή του, αλλά και 

όταν φτάνει στο σύστημα και όλες οι Κ θέσεις αναμονής είναι κατειλημένες, αυτός 

αναχωρεί αμέσως. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, θεωρούμε ότι ο πελάτης χάνεται 

(lost customer), οπότε αναλογεί ένα κόστος για το σύστημα, το 1ο· Τέλος, θα 

συμβολίζουμε με χ*, την πιθανότητα το μέγεθος X της φουρνιάς να είναι k όπου 

k=l,2,....Kai με / τη μέση τιμή της φουρνιάς μεγέθους X. Για παράδειγμα, οι 

χαμένες πωλήσεις σε συστήματα παραγωγής, αντιστοιχούν σε τέτοια κόστη.

Στις επόμενες ενότητες, θα εξάγουμε μια έκφραση για το προσδοκώμενο 

(συνολικό) κόστος ανά μονάδα χρόνου για μια δεδομένη πολιτική και, όπως στο 

τέλος του προηγούμενου κεφαλαίου, έναν αποτελεσματικό αλγόριθμο που θα 

καθορίζει την άριστη πολιτική.
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A. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Έχοντας στο νου μας τον ορισμό του κύκλου που δώσαμε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο (η περίοδος που παρέρχεται από το τέλος μιας busy period μέχρι το τέλος 

της επόμενης busy period), για να βρούμε μια άριστη πολιτική, θα υπολογίσουμε 

πρώτα μια έκφραση για το προσδοκώμενο κόστος ανά μονάδα χρόνου για δεδομένες 

τιμές ελέγχου ν και Ν. Ο Hyo-Seong Lee με τη βοήθεια του renewal reward theorem 

θεώρησε εύστοχα και λογικά το κόστος αυτό ως εξής:

προσδοκώμενο κόστος ανά μονάδα χρόνου =

= (προσδοκώμενο κόστος ανά κύκλο) / (προσδοκώμενο μήκος ενός κύκλου). (4.1)

Ας ορίσουμε προσδοκώμενο κόστος ανά μονάδα χρόνου για την [ν, Ν]κ πολιτική σε 

ένα Mx/G/1/K σύστημα ως TC[v, Ν]κ. Παρακάτω, θα αποδείξουμε ένα Λήμμα το 

οποίο έχει μείζονα σημασία στη συνέχεια της ανάλυσής μας.

ΛΗΜΜΑ 3:

TC[v, Ν]κ = TC[0, Ν-ν]κ.ν

ΑΠΟΔΕΙΞΗ: Αν συγκρίνουμε το μήκος του συστήματος [0, Ν-ν]κ-ν με αυτό του 

συστήματος [ν, Ν]κ κατά τη διάρκεια ενός κύκλου, το μήκος της ουράς του 

συστήματος [0, Ν-ν]κ-ν έχει το ίδιο στοχαστικό μονοπάτι (path) με αυτό του 

συστήματος [ν, Ν]κ αν ν πελάτες προστεθούν στο μήκος της ουράς του συστήματος 

[0, Ν-ν]κ-ν· Με την προσθήκη ν πελατών στην ουσία η αντιμετώπιση του συστήματος 

αυτού είναι ίδια με την αντιμετώπιση του συστήματος [ν, Ν]κ· Επομένως, και για τις 

δυο αυτές πολιτικές, το προσδοκώμενο μήκος ενός κύκλου, η προσδοκώμενη 

διάρκεια όταν ο υπηρέτης είναι εντός (εκτός) λειτουργίας σε έναν κύκλο και ο 

προσδοκώμενος αριθμός των πελατών που χάνονται ανά κύκλο είναι τα ίδια. 

Συνεπώς, κάτω από αυτήν την πρωτότυπη δομή κόστους που εμπνεύστηκε ο 

συγγραφέας, τα προσδοκώμενα κόστη ανά μονάδα χρόνου που προκαλούνται και για 

τις δυο αυτές πολιτικέο είναι ισοδύναμα. □

Εξαιτίας του Λήμματος αυτού, επειδή το κόστος TC[v, Ν]κ είναι ίσο με το 

κόστος TC[0, Ν-ν]κ-ν, εμείς στην ανάλυσή μας δε θα θεωρούμε την πολιτική με ν > 0 

άλλο πια: θα μπορούμε πάντα να βρίσκουμε μια ισοδύναμη πολιτική με ν = 0
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αναθεωρώντας τη χωρητικότητα του συστήματος της ουράς. Επομένως, αν εμείς 

μπορέσουμε να υπολογίσουμε το κόστος TC[0, Ν]κ, VN και Κ, τότε θα μπορέσουμε 

να υπολογίσουμε και το προσδοκώμενο κόστος ανά μονάδα χρόνου που υφίσταται 

για κάθε πολιτική. Για σημείο λογική, κυρίως, ευκολία, στην υπόλοιπη ανάλυσή μας, 

θα χρησιμοποιούμε το συμβολισμό (Ν, Κ) αντί για το [0, Ν]κ· Επίσης, θα 

συμβολίζουμε την Do-nothing πολιτική με (0, Κ) και την πολιτική κατά την οποία ο 

υπηρέτης είναι μόνιμα εκτός λειτουργίας με (Κ+1, Κ).

Για τη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε τους ακόλουθους συμβολισμούς:

qj: η πιθανότητα να φτάνουν j φουρνιές κατά τη διάρκεια μιας διακοπής 

(όμοια με το προηγούμενο κεφάλαιο),

uj: η πιθανότητα να φτάνουν j πελάτες κατά τη διάρκεια μιας διακοπής (όμοια 

με το προηγούμενο κεφάλαιο),

gj: να φτάνουν j φουρνιές κατά τη διάρκεια του χρόνου εξυπηρέτησης,

- hj: η πιθανότητα να φτάνουν j πελάτες κατά τη διάρκεια του χρόνου 

εξυπηρέτησης,

Xj*(,) = Ργ{Χι + Χ.2 +...+ Xj = j }, η πιθανότητα να υπάρχουν j πελάτες σε i 

φουρνιές (όμοια με το προηγούμενο κεφάλαιο),

L(N, Κ): η προσδοκώμενη διάρκεια ενός κύκλου όταν χρησιμοποιείται η 

πολιτική (Ν, Κ),

- Li(N, Κ): η προσδοκώμενη διάρκεια μιας idle περιόδου σε έναν κύκλο όταν 

χρησιμοποιείται η πολιτική (Ν, Κ),

- π(Ν, Κ): το προσδοκώμενο κόστος τιμωρίας (penalty cost) ανά μονάδα 

χρόνου που οφείλεται σε lost customers όταν χρησιμοποιείται η πολιτική (Ν,

Κ),

TC(N, Κ): το προσδοκώμενο κόστος (ολικό) ανά μονάδα χρόνου όταν 

χρησιμοποιείται η πολιτική (Ν, Κ).

Β. Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ν, Κ)

Χρησιμοποιώντας τους παραπάνω συμβολισμούς, η εξίσωση (4.1) γράφεται:
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L{N,K)

R-{r -r°]L,(N,K) Uj . R-r'L^N.K) „x
- mi] ’+*&*)+'- l{m,k) ’+·&-*)+'■ (4.2)

όπου r* = r - r .

Για να βρούμε το TC(N, Κ), χρειάζεται να υπολογίσουμε τους όρους L(N, Κ), 

Li(N, Κ) και π(Ν, Κ). Για το σκοπό αυτό, πρώτα θα βρούμε τις πιθανότητες Uj και hj 

ως εξής:

uj =Σ^ΧΤ hj=igtxT j~° (4·3)/=0 ’ (=0

όπου τα qj και gj δίνονται αντίστοιχα από τις σχέσεις (3.6) και

(4.4)

Στην εξίσωση (4.3) ο όρος Xj*^ μπορεί να υπολογιστεί γρήγορα χρησψοποιώντας 

τον αναδρομικό τύπο:

= Σ*xkx•0-0>-**=0
(4.5)

Στηριζόμενοι στους παραπάνω τύτιους, μπορούμε τώρα να να υπολογίσουμε τους 

όρους L(N, Κ), Li(N, Κ) και π(Ν, Κ) ως εξής:

Υπολογισμός του όρου π(Ν, Κ): Ας συμβολίσουμε με f(N, Κ) το ποσοστό των 

πελατών που χάνονται (lost customers) όταν χρησιμοποιείται η πολιτική (Ν, Κ) σε 

ένα σύστημα ουρών Mx/G/1/K. Στην περίπτωση των αφίξεων πελατών κατά 

φουρνιές, λογικά, η κυκλοφοριακή ένταση (traffic intensity ή offered load) ισούται με 

ρ = λ/ / μ. Τότε εξαιτίας του γεγονότος ότι μακροπρόθεσμα ο χρόνος στον οποίο ο 

υπηρέτης είναι απασχολημένος είναι ρ(1 - f(N, Κ)), λαμβάνεται η ακόλουθη εξίσωση:
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(4.6)<*f(N,K) = 1-
pL(N,K)

Αν λάβουμε υ7ΐόψη ότι ο προσδοκώμενος αριθμός των lost customers ανά μονάδα 

χρόνου είναι λ/ f(N, Κ), το προσδοκώμενο κόστος τιμωρίας ανά μονάδα χρόνου που 

οφείλεται στους lost customers είναι:

π{Ν,Κ)=λχΊ0
p{l{N,K)-L,{N,K)}

l(n,k)
(4.7)

Θέλοντας να ερμηνεύσουμε την (4.7), θα λέγαμε ότι ο πρώτος όρος του δεξιού 

μέλους της εκφράζει το κόστος τιμωρίας που θα προκαλούνταν αν χάνονταν όλοι οι 

πελάτες κατά την άφιξή τους. Ο δεύτερος όρος του δεξιού μέλους της (4.7) εκφράζει 

το προσδοκώμενο κόστος τιμωρίας που δε χάνεται για το σύστημα, εξαιτίας της 

εξυπηρέτησης ενός ποσοστού πελατών από τον υπηρέτη. Έτσι, η διαφορά αυτών των 

δύο κόστων δίνει τελικά, το προσδοκώμενο κόστος τιμωρίας ανά μονάδα χρόνου που 

οφείλεται στους lost customers.

Αν αντικαταστήσουμε την (4.7) στην (4.2) παίρνουμε:

tc(n,k)=
R + aL,(N,K) 

y+ L(N,K) ’
(4.8)

όπου y = r + λ^ΐο - μΐο και α = μΐο - γ*.

Υπολογισμός των όρων L(N, Κ) και Lj(N, Κ): Για τον υπολογισμό αυτών των όρων ο 

Hyo-Seong Lee ορίζει με η(Κ) την προσδοκώμενη διάρκεια μιας busy period, η οποία 

αρχίζει με μια ουρά j πελατών σε ένα σύστημα ουρών Mx/G/1/K. Εδώ, πρέπει να 

σημειώσουμε ότι, στη (Ν, Κ) πολιτική, ο υπηρέτης κάνει τουλάχιστο ένα διάλειμμα 

για κάθε Ν και Κ. Οπως είπαμε και παραπάνω, η πιθανότητα να φτάνουν j πελάτες 

κατά τη διάρκεια της πρώτης διακοπής είναι Uj. Πιο συγκεκριμένα, αν j > Ν, τότε η 

idle περίοδος τελειώνει τη στιγμή που ο υπηρέτης επιστρέφει από την πρώτη διακοπή 

και έτσι η busy περίοδος αρχίζει, και η οποία διαρκεί μέχρις ότου το σύστημα να γίνει 

άδειο. Σε αυτήν την περίπτωση, η προσδοκώμενη διάρκεια της busy περιόδου είναι
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Xj(K), με i = min{j, K}. Από την άλλη, αν j < N, τότε η idle περίοδος δεν τελειώνει τη 

στιγμή που ο υπηρέτης επιστρέφει από την πρώτη διακοπή. Ας θεωρήσουμε, στην 

περίπτωση αυτή, το διάστημα που αρχίζει από τη στιγμή που τελειώνει η πρώτη 

διακοπή και έπειτα μέχρι τη στιγμή που το μήκος της ουράς πέφτει σε j για πρώτη 

φορά κατά τη διάρκεια της busy περιόδου. Είναι φανερό ότι το διάστημα αυτό 

αποτελεί έναν κύκλο του συστήματος [ j, Ν ]κ. Από τις παρατηρήσεις του Λήμματος 

3, όμως που κάναμε, είδαμε ότι ο χρόνος του κύκλου του συστήματος [ j, Ν ]κ είναι 

ίσος, στην κατανομή, με τον αντίστοιχο χρόνο του του συστήματος [ 0, Ν - j ]ic-j, το 

οποίο με τη σειρά του, μπορεί να αντιπροσωπευθεί από το σύστημα (Ν - j, Κ - j). 

Επομένως, η προσδοκώμενη διάρκεια του διαστήματος είναι ίση με L(N - j, Κ - j). 

Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, μπορούμε τώρα να εκφράσουμε το L(N, Κ) ως 

συνάρτηση του η(Κ):

ί(ΛΓ,ΑΓ) = »' + Σ·/{ί(Λί-ΛΑ:-;)+«·/ά)}+Σ“Λ(Α:)+ Σ>/«νΜ (4.9)
7=0 ]=Ν j=K+\

όπου V είναι η μέση τιμή των διακοπών. Το δεξιό μέλος της (4.9) αποτελείται από 4 

όρους, ανάλογα με τις τιμές του j (j < Ν, Ν< j < Κ, j > Κ). Αν αναλύσουμε το 

δεύτερο όρο του δεύτερου μέλους της (4.9) ως εξής:

Σ«/ Ην -J’K~ j)+ Wtf.*)+ °) + Σλ {ών - J, Κ - j)+ τ,,(*)}=
7=0 7=·

= #„ {ί(Λί, Κ)+ 0} + Σ«Αν -J’K~ J)+ Σ τΑκ)
7=1 7=1

και βγάλουμε κοινό παράγοντα το uoL(N, Κ), (θεωρώντας ότι ένα άδειο άθροισμα 

είναι εξορισμού ίσο με 0), έχουμε:

ί(Λί,ΑΓ)=-^+|;»;ι(Λί-7,ί:-7)+Σ"^(Α:)+ (4·ΐ°)
1-W0 7=1 7=1 j=K+1

όπου uj/= Uj / (1 - ιΐο).
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Για Ν=1 η (4.10) γίνεται:

1 — w0 j=\ j=k+i

H (4.10) εξαιτίας της (4.11) γίνεται:

(4.11)

L(N, K) = § u; L(N -j,K- j) + L(1, K)
j=i

(4.12)

Αν θέσουμε

Pj=l, για 7=0 *αι ^ =iu'jPj, ?ια ./>0>
/=!

η (4.12) απλοποιείται ως εξής:

1.(Ν,Κ) = Σβ,1.(ΐ,Κ-Λ (4.13)
J=0

Επομένως, το L(N, Κ) μπορεί να ληφθεί, αν εμείς υ7Κ)λογίσουμε πρώτα το L(1,K) 

για κάθε τιμή του Κ. Τώρα, θα περιγράψουμε τη μέθοδο με την οποία υπολογίζουμε 

το L(1,K). Από την (4.11), παίρνουμε τον εξής αναδρομικό τύπο:

i(i,^)=iO.^-i)+£«'K(A:)-r7^-0}+i;'';kW-^,(A:-i)). (4.14)
;=1 j=K

Για να αναλύσουμε το η(Κ) στην εξίσωση (4.14), διαιρούμε την περίοδο η(Κ) σε 

j υποπεριόδους, όπου η η-στή υ7ΐθ7ΐερίοδος (π = 1,... j) αρχίζει όταν το μέγεθος της 

ουράς γίνει j+1-n και τερματίζεται όταν το μέγεθος της ουράς πέσει στο j-n. Η 

διάρκεια της n-στής υποπεριόδου είναι ισοδύναμη στην κατανομή με τη διάρκεια 

μιας busy περιόδου μιας Mx/G/l/(K-j+n) ουράς η οποία αρχίζει με έναν πελάτη.

Συνεπώς, το η(Κ) μπορεί να εκφραστεί:
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(4.15)*·,(*) = £«·,(*-7 +Ο

Αντικαθιστώντας την (4.15) στην (4.14) παίρνουμε:

κ-1 αο

1(1, ΑΓ) = Α(1, κ -1)+ 2>; {η (κ)-τ, (κ - ;)}+ Μ =

ΑΤ-Ι
= α(ι,α:-ι)+Γι(α:)-£»>,(«-/> (4.16)

Επομένως, από την εξίσωση (4.16) μπορεί να υπολογιστεί αναδρομικά το L(1,K) 

χρησιμοποιώντας την αρχική τιμή, L(l, 1) - W (1 - uo) + Τι(1) = V7 (1 - uo) + 1/μ, αν 

είναι διαθέσιμες οι τιμές του τι (n), 1 < η < Κ.

Η έκφραση για το τι (η) μπορεί να ληφθεί, θεωρώντας τον αριθμό των πελατών 

που φτάνουν κατά τη διάρκεια της εξυπηρέτησης του πρώτου πελάτη:

αο

h («)=-+Σ Vy(w)+Σ V«-, Μ
Μ 7=1 7="

(4.17)

όπουτι(Ι) = 1/μ.

Από την (4.17) έχουμε:

αο

= Σ/,7{Τι(” + 1)-ί·.(« + 1-7)} + ΣΛ7Γι(" + 1) =

π-1
ΣΛ7Τ1 (” + 0- ΣΛ7Γ1 (" +1 - Λ (4.18)
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Θεωρώντας ότι ho = 1 - hi - h2-...hj, αναλύοντας το πρώτο άθροισμα της (4.18) 

και λύνοντας την εξίσωση αυτή ως προς τι(η+1), λαμβάνουμε την παρακάτω 

αναδρομική εξίσωση:

h(”+i)=y |γι Μ - Σ ν ι (*+1 - y)|· (4·19)

Σαν αρχική τιμή για την εξίσωση (4.19), φυσικά χρησιμοποιούμε ότι τι(1) = 1/μ.

Από τη στιγμή που μπορούμε να υπολογίσουμε τον όρο τι (η), και άρα τον L(1,K) 

από την (4.16), μπορούμε να υπολογίσουμε το L(N, Κ) από την (4.13), για κάθε τιμή 

τωνΝ καιΚ(1 <Ν<Κ).

Η προσδοκώμενη διάρκεια μιας idle περιόδου μπορεί να ληφθεί με έναν ανάλογο 

τρόπο. Θεωρώντας τον αριθμό των πελατών που φτάνουν κατά τη διάρκεια της 

πρώτης διακοπής, το Li(N, Κ) εκφράζεται:

L, (Ν, Κ) = ν' + (ΛΓ ~j,K~ j) »
>0

L, {Ν, Κ) = + X u'j Lj (Ν — j,K- j) και (4.20)
1 —w0 μ

L,{N,K) = -^—. (4.21)
l-u0

Σε αυτό το σημείο, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ο όρος Li(N, Κ) μπορεί να 

εκφραστεί, κατά αναλογία με την εξίσωση (4.13) σαν:

l,(n,k)=<4·22)
>=0 1 1*0 7=0

Τώρα, αντικαθιστώντας τις εξισώσεις (4.13) και (4.22) στην (4.8), παίρνουμε την 

έκφραση για το TC(N, Κ), το οποίο δηλώνεται στο Λήμμα 4:
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ΛΗΜΜΑ 4:

Ν-1

TC[N,K) = y + -!Pt------------------ , (4.23)

ΣβΑ^-J)
j=ο

όπου y = r + λ/lo - μΐο και γ = (μΐο - τ*)λί / (1 — Uo).

Από το Λήμμα 4 μπορούμε να υπολογίσουμε το TC(N, Κ), για 0 < Ν < Κ, 

χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις (4.16) και (4.19).

Γ. Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
(Κ + 1, Κ) ΚΑΙ (0, Κ)

Στην ενότητα αυτή θα περιγράφουμε πως λαμβάνονται τα προσδοκώμενα κόστη 

για τις πολιτικές (Κ + 1, Κ) και (0, Κ). Για την πολιτική (Κ + 1, Κ) στην οποία ο 

υπηρέτης δεν ενεργοποιείται ποτέ, το προσδοκώμενο κόστος ανά μονάδα χρόνου, 

όπως καταλαβαίνει εύκολα κανείς, είναι (r = R = 0):

TC(K + 1, Κ) = r° + λΛ. (4.24)

Επίσης, το προσδοκώμενο κόστος ανά μονάδα χρόνου για την πολιτική (0, Κ) (Do-
ο

nothing), στην οποία ο υπηρέτης δεν απενεργοποιείται ποτέ είναι (r = R = 0):

TC(0, Κ) = γ + π(Ν, + β, (4.25)

Θεωρώντας τον αριθμό των πελατών της πρώτης φουρνιάς, ο όρος L(0, Κ) στην 

εξίσωση (4.25) εκφράζεται ως:
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(4.26)

L(0,K)=LA0,K)+fixtTJ(K)+fixJTAK) =
7=I 7=*

=7+Σ xjtj M+Σ xjt* W
A 7=1 j=«

Στην παρκιπάνω σχέση θέσαμε Li(0, Κ) = ΙΑ, αφού η προσδοκώμενη διάρκεια μιας 

idle περιόδου σε έναν κύκλο όταν χρησιμοποιείται η πολιτική (0, Κ), ακολουθεί την 

εκθετική κατανομή με παράμετρο λ, σύμφωνα με την ιδιότητα της έλλειψης μνήμης 

(ως γνωστό οι idle periods είναι διαστήματα που διαρκούν από το τέλος μιας busy 

period ως την αρχή της επόμενης). Σε αυτό το σημείο πρέπει να κάνουμε μια 

παρατήρηση. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι στον τύπο (4.26) για την (0, Κ) 

πολιτική, ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τον όρο Li(0, Κ), που ως γνωστό εκφράζει την 

προσδοκώμενη διάρκεια μιας idle περιόδου σε έναν κύκλο όταν χρησιμοποιείται η 

πολιτική (0, Κ). Όμως, η συγκεκριμένη πολιτική χρησιμοποιείται συνήθως, όταν δεν 

υπάρχουν οι idle περίοδοι (όπως είδαμε, ο Heyman στις συναρτήσεις κόστους που 

χρησιμοποίησε, θεώρησε ότι στην Do-nothing πολιτική δεν υπάρχουν idle περίοδοι). 

Έτσι, κάποιος θα μπορούσε να παραλείψει από τον τύπο (4.26) τον όρο ΙΑ» Ο μόνος 

λόγος ύπαρξής του, είναι να δεχτούμε ότι υπάρχουν πολύ μικρά διαστήματα στο 

σύστημα, στα οποία δεν υπάρχουν παρόντες πελάτες, ενώ ο υπηρέτης είναι ενεργός. 

Βέβαια αυτά τα διαστήματα θα είναι πολύ μικρής διάρκειας, γιατί σε αντίθετη 

περίπτωση το κόστος θα ήταν μεγάλο και η πολιτική (0, Κ) δε θα ήταν η άριστη.

Χρησιμοποιώντας την (4.26) μαζί με την (4.15), είμαστε σε θέση να εξάγουμε 

την ακόλουθη αναδρομική εξίσωση για το L(0, Κ):

Φ,Κ) = L(0,K -1)+ τ,(Κ)-Σχ,γ,(Κ - j\ (4.27)
7=1

με αρχική τιμή L(0, 1) = (ΙΑ) + τι(1).

Δ. Η ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε αυτήν την ενότητα, όπως και στα προηγούμενα κεφάλαια, θα βρούμε την 

άριστη πολιτική (μεταξύ των τριών που προαναφέραμε) η οποία ελαχιστοποιεί το 

προσδοκώμενο κόστος ανά μονάδα χρόνου. Αυτό θα γίνει με την εύρεση (όπως και
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στο προηγούμενο κεφάλαιο), ενός κατάλληλου αλγόριθμου. Για το σκοπό αυτό θα 

παρουσιάσουμε πρώτα δύο πολύ χρήσιμα Λήμματα, για τη συνέχεια.

ΛΗΜΜΑ 5:

Η L(l, Κ) είναι αύξουσα συνάρτηση τον Κ, για Κ > 1.

ΛΗΜΜΑ 6:

(a) TC(N, Κ-ν) >TC(N, Κ), για Ν<Κ

(β) Η πολιτική [ν, Ν]κ μεν >0 δεν μπορεί να είναι άριστη πολιτική.

Από το Λήμμα 6 και για να βρούμε μια άριστη πολιτική σε μια Mx/G/1/K ουρά με 

διακοπές του υπηρέτη, χρειάζεται να θεωρήσουμε μόνο πολιτικές (Ν, Κ) με 1< Ν <Κ, 

την πολιτική (0, Κ) όπως επίσης την πολιτική (Κ+1, Κ).

Τώρα θα παρουσιάσουμε το κύριο συμπέρασμα αυτής της ενότητας, το οποίο μας 

δίνει χαρακτηριστικά για τις συναρτήσεις κόστους TC(N, Κ), TC(0, Κ) και 

TC(K+1,K).

ΘΕΩΡΗΜΑ 5: Για μια δεδομένη τιμή του Κ,

(α) Αν μίο > r* (άρα γ > 0), τότε η TC(N, Κ), συνάρτηση του Ν, είναι αύξουσα ή έχει 

μοναδικό ελάχιστο (unimodal) για 1<Ν <Κ.

(β) Αν μίο <r* (άρα γ < 0), τότε η πολιτική (Κ+1, Κ) είναι μια άριστη πολιτική.

ΑΠΟΛΕΙΞΗ: Για να αποδείξουμε το (α) σκέλος, είναι ικανό να δείξουμε ότι αν 

TC(N, Κ) < TC(N+1, Κ), τότε TC(N+1, Κ) < TC(N+2, Κ) για Ν + 2 < Κ.

Έστω

και S, =Σβ,ι.(\,κ-Λ

Τότε χρειάζεται να δείξουμε ότι αν

&Ν , &Ν+βΝϊ 
δΝ KSN+fiNL{\,K-NY

(4.28)

τότε

&Ν + ΡνΥ , &Ν + βκΎ + Αν+ι/ (4.29)
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Όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, ισχύει μια ιδιότητα των θετικών 

αριθμών: Για τους θετικούς αριθμούς φ, χ, ψ, ω με φ/χ > ψ/ω, μπορεί να δειχθεί ότι 

ισχύει ότι αν φ >ψ και χ > ω, τότε

φ-ψ^ψ
χ-ω ω

Αν θέσουμε: Θν = ψ, 5ν = ω, Θν + ΡνΥ = φ και δΝ + PnL(1, Κ-Ν) = χ και λάβουμε 

υπόψη την (4.28), τότε η σχέση (4.28) γίνεται αυτόματα φ/χ > ψ/ω. Επίσης, 

χρησιμοποιώντας το γεγονός ότι L(l, Κ-Ν-1) < L(l, Κ-Ν), (εξαιτίας του Λήμματος 5) 

λαμβάνουμε:

&Ν / ΡνΎ /_____βΝ+\Υ_____
δ„ βΑί,Κ-Ν) β„„1.(ΐ,Κ-Ν-ΐ)'

(4.30)

Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε μια ακόμη ιδιότητα των θετικών αριθμών: Για τους 

θετικούς αριθμούς a, b, c, d, e,f με e/f < c/d < a/ b, μπορεί να δειχθεί ότι

c+e a+c+e 
d + fo + d + f

Αν θέσουμε: Θν = e, δΝ = f, βΝγ = c, β^Ι, Κ-Ν) = d, βπ+ιγ = α, βΝ+iLO, Κ-Ν-1) 

= b, τότε προφανώς εξαιτίας της σχέσης (4.30) και της προηγούμενης ιδιότητας των 

θετικών αριθμών, λαμβάνουμε την (4.29) και άρα αποδεικνύουμε το (α) σκέλος του 

Θεωρήματος 5.

Για να αποδείξουμε το (β) σκέλος, πρώτα θα δείξουμε ότι αν μΐο < r* (άρα γ<0), 

τότε το TC(N, Κ) είναι φθίνουσα συνάρτηση του Ν για 1< Ν <Κ. Γιαυτό είναι ικανό 

να δείξουμε ότι TC(N, Κ) > TC(N+1, Κ) όταν μΐο < γ* δηλαδή,

TC(N, Κ) = y + ?f-2: y+ f ‘'r = TC(N +1, AT) (4.31)
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Η ανισοΐσότητα (4.31) μπορεί να αποδειχθεί εύκολα από τη στιγμή που τα Θν, 5ν, 

Ρν και L(l, Κ-Ν) είναι όλα θετικά και το γ είναι μη θετικό. Από τις εξισώσεις (4.24) 

και (4.25), έχουμε:

Τ (q αΛι··-^,ο20
Τφ,Κ)-Κ(Κ + ΙΚ) = Γ·-μ10+μ,-±^ > 0. (4.32)

Επειδή η TC(N, Κ) είναι φθίνουσα συνάρτηση του Ν και TC(K+1, Κ) < TC(0, Κ) 

(από την (4.32)), για γ* > μΐο, για να α7ΐοδείξουμε το (β) σκέλος, χρειάζεται μόνο να 

δείξουμε ότι TC(K+1, Κ) < TC(K, Κ). Από τις (4.23) και (4.24), έχουμε:

r+slpj
TC(K, Κ)-TC{K + \,Κ) = ν·-μ10+ —------^---------

Ϋβ^Κ-])

= r*-ii ο +
ΣρΑ'Κ-Λ
j=ο

-βο)

Κ-\ '

Σρ>ζ-
1- j=0

ΑΓ-1

Σβ,Ι&Κ-])
J=ο

R

ΣβΑ1 ’K-j)

Από την (4.11) έχουμε ότι:

(4.33)

L(\,K-j)y
1 -Ur

Επομένως, η παράσταση της (4.33) που είναι μέσα στο άγγιστρο είναι θετική και 

άρα, όλο το δεύτερο μέλος της (4.33) είναι θετικό. Συνεπώς, ισχύει TC(K+1, Κ) < 

TC(K, Κ), οπότε αποδείχτηκε και το (β) σκέλος του Θεωρήματος 5.

Τώρα, είμαστε σε θέση να περιγράφουμε τον αλγόριθμο ο οποίος δίνει την 

άριστη πολιτική (Ν*, Κ). Ο αλγόριθμος κάνει χρήση το Θεώρημα 5 όπως επίσης και
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την αναδρομική φύση των συναρτήσεων L(l, η) και β„. Από το Θεώρημα 5 (β), 

έχουμε ότι, αν r* > μΐο, τότε η άριστη πολιτική είναι η (Κ+1, Κ). Όμως, αν γ* < μΐο, 

τότε για να βρούμε την άριστη πολιτική, πρέπει πρώτα να βρούμε την πολιτική που 

ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση TC(N, Κ) για 1< Ν <Κ. Ας συμβολίσουμε αυτήν την 

τοπική άριστη πολιτική με (Ν , Κ). Για να βρούμε την πολιτική (Ν , Κ), ο αλγόριθμος 

εκτιμάει την TC(N, Κ) διαδοχικά αρχίζοντας με Ν = 1 μέχρι το σημείο Ν = Ν“, στο 

οποίο η συνάρτηση κόστους TC(N, Κ) αρχίζει να αυξάνεται για πρώτη φορά. Τότε 

εξαιτίας του Θεωρήματος 5 (α), η τοπική άριστη πολιτική (Ν, Κ) είναι (Ν - 1, Κ). 

Υπενθυμίζουμε ότι η TC(N, Κ) για 1<Ν <Κ λαμβάνεται κατευθείαν χρησιμοποιώντας 

την εξίσωση (4.23) αν τα L(l, η ) και βη υπολογίζονται για 1 < η < Ν-1. Σε αυτό το 

σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι τα L(l, η ) και β„ υπολογίζονται αναδρομικά 

αρχίζοντας από η=1 και η=0, αντίστοιχα. Εξαιτίας αυτής της αναδρομικής φύσης, η 

TC(N, Κ) υπολογίζεται πολύ γρήγορα, από τη στιγμή που η TC(N-1, Κ) έχει 

υπολογιστεί μια φορά. Γιαυτό το λόγο, όπως καταλαβαίνει κανείς, υπάρχει πολύ λίγη 

υπολογιστική προσπάθεια στις διαδοχικές εκτιμήσεις του αλγόριθμου. Αφού βρούμε 

την TC(N°, Κ), λαμβάνουμε την άριστη πολιτική, (Ν*, Κ), εύκολα συγκρίνοντας την 

TC(N°, Κ) με την TC(0, Κ) και την TC(K+1, Κ).

* ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 

Περίπτωση 1. γ* > μΐο:

η άριστη πολιτική είναι η (Κ+1, Κ).

Περίπτωση 2. r* < μΐο:

(α) βρες την πολιτική (Ν , Κ):

0. Θέσε Ν=1. Υπολόγισε την TC(N, Κ) χρησιμοποιώντας τις 

εξισώσεις (4.16), (4.19) και (4.23).

1. Θέσε Ν=Ν+1. Υπολόγισε την TC(N, Κ) χρησιμοποιώντας τις 

εξισώσεις (4.16), (4.19) και (4.23).

2. Αν TC(N, Κ) > TC(N-1, Κ), τότε Ν° = Ν - 1. Πήγαινε στο βήμα 

(β). Αλλιώς, πήγαινε στο βήμα 1.

(β) Υπολόγισε την TC(0, Κ) χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις (4.25) και (4.27).

Υπολόγισε την TC(K+1, Κ) χρησιμοποιώντας την εξίσωση (4.24).

(γ) Βρες την άριστη πολιτική (Ν*, Κ) από

TC(N’, Κ) = minN{ TC(N, Κ) | Ν=0, Ν°, Κ+1}.
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5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στην εργασία αυτή, περιγράψαμε και αναλύσαμε τις άριστες στάσιμες 

λειτουργικές πολιτικές που αναφέρονται στα συστήματα ουρών Μ/G/l και 

Μ /G/l(/K). Οι πολιτικές αυτές ελαχιστοποιούν τις συναρτήσεις κόστους των 

συστημάτων. Αρχικά, αναφερθήκαμε στην περίπτωση της Ν-πολιτικής χωρίς 

διακοπές για την ουρά Μ/G/l και τη συγκρίναμε με την Do-nothing πολιτική, στα 

προβλήματα χωρίς προεξόφληση. Έπειτα εισαγάγαμε την Τ-πολιτική για τα ίδια 

συστήματα ουρών και τη συγκρίναμε με την ανάλογη Do-nothing πολιτική. Επίσης 

συγκρίναμε την άριστη Ν-πολιτική με την άριστη Τ-πολιτική και αποδείξαμε ότι η 

πρώτη είναι ανώτερη της δεύτερης. Έπειτα, δηλώσαμε δύο πολιτικές ελέγχου για τα 

συστήματα Mx/G/1: τη Ν-πολιτική με διακοπή και τη Ν-πολιτική χωρίς διακοπή (με 

μια διαφορετική προσέγγιση από αυτή της περίπτωσης του συστήματος Μ/G/l). Και 

για τις δύο πολιτικές, βρήκαμε το μέσο χρόνο αναμονής ενός τυχαίου πελάτη για μια 

δεδομένη τιμή η και αναπτύξαμε μια αποτελεσματική διαδικασία για να βρούμε την 

στάσιμη άριστη Ν-πολιτική χρησιμοποιώντας ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της 

συνάρτησης Cn, η οποία στη συνέχεια συγκρίθηκε με την Do-nothing πολιτική, για 

τον υπολογισμό, τελικά, της άριστης πολιτικής. Τέλος, εισαγάγαμε τρεις πολιτικές 

ελέγχου ((Ν, Κ) |Ν=0, Ν°, Κ+1) για τα συστήματα ουρών Mx/G/1/K με (πολλαπλές) 

διακοπές του υπηρέτη. Κάτω από μια κλασσική δομή κόστους, λάβαμε μια έκφραση 

για το προσδοκώμενο κόστος ανά μονάδα χρόνου για μια δεδομένη πολιτική. 

Χρησιμοποιήσαμε μια σειρά από ιδιότητες των συναρτήσεων κόστους και 

βασιζόμενοι σε αυτές, αναπτύξαμε μια αποτελεσματική μέθοδο για να βρούμε μια 

άριστη πολιτική (μεταξύ των τριών πολιτικών).
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